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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 

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 2011/2012. 



  

Dôvodová správa 
 

V súlade s § 6 ods. 8 písm. h) bodmi 3 a 4 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 obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských 
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, predkladá obecnej školskej rade (hlavné mesto SR 
Bratislava má zriadenú Mestskú školskú radu hlavného mesta SR Bratislavy) na vyjadrenie 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier voľného času za predchádzajúci školský rok (ďalej len „správa“).  

 
Zdrojom informácií pre vypracovanie tejto správy boli jednotlivé správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných umeleckých škôl (ZUŠ) a 
centier voľného času (CVČ) za školský rok 2011/2012, ktoré boli 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, 

- koncepcie školy na roky 2012-2014 a stanovených úloh, ktoré si ZUŠ a CVČ určili na 
hodnotiaci školský rok 2011/2012, 

- plánu práce na príslušný školský rok, 
- získaných informácii o činnosti rady školy pri ZUŠ a rady školského zariadenia pri CVČ, 
- ďalších interných materiálov a podkladov súvisiacich s činnosťou ZUŠ a CVČ, 
- usmernenia oddelenia kultúry, školstva a športu k postupu schvaľovania správy 

zriaďovateľom, 
- oficiálnych štatistických údajov vypracovaných Ústavom informácií a prognóz školstva 

Bratislava (ÚIPŠ) a 
- materiálov prerokovaných v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislava 

(ďalej len MsZ“). 
 
Jednotlivé správy ZUŠ a CVČ: 
- boli prerokované v pedagogických radách ZUŠ a CVČ a v školských radách ZUŠ a radách 

CVČ, 
- spĺňanie štruktúry a obsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov bolo 

posúdené odbornými zamestnancami oddelenia kultúry, školstva a športu, 
- dňa 15.11.2012 boli správy ZUŠ a CVČ prerokované v komisii pre školstvo, vzdelávanie 

a šport MsZ za účasti všetkých riaditeľov ZUŠ a CVČ, 
- boli predmetom rokovania Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 29.11.2012 a  

MsZ dňa 13.12.2012,  
- sú k dispozícii v tlačenej forme a elektronickej forme na oddelení kultúry, školstva 

a športu, 
- sú zverejnené na webovej adrese ZUŠ a CVČ, 
- v tlačenej verzii sú sprístupnené rodičovskej verejnosti v ZUŠ a v CVČ. 
 

V dôvodovej správe chceme upriamiť pozornosť na mimoriadne výsledky školského roku 
2011/2112, za ktoré považujeme  

1) Výrazne lepšie personálno-ekonomické výsledky hodnotenia kvality práce ZUŠ a 
CVČ útvarom mestského kontrolóra. 

2) Presťahovanie ZUŠ Júliusa Kowalského na záver školského roka z Jesenského ul. do 
zrekonštruovaných priestorov v Mestskom divadle Pavla Országa Hviezdoslava na 
Laurinskú 20 za mimoriadnych aktivít riaditeľky, zamestnancami a rodičmi žiakov 



  

školy. ZUŠ získala 27 tried, novú koncertnú sálu so 70 miestami a plne vyhovujúce 
priestory na výchovno-vzdelávaciu prácu. 

3) Prezentácia školského koncertného diela Malý princ na motív hudobnej rozprávky 
Exupéryho diela, ktoré zrealizovali (napísali scenár, texty piesní, libretá, zhotovili 
divadelnú scénu, režírovali...) a naštudovali pedagógovia so žiakmi zo ZUŠ Ľudovíta 
Rajtera na Sklenárovej ulici. Premiéra sa uskutočnila 29.04.2012 v MDPOH. 

4) Mimoriadne aktivity pedagógov CVČ Štefánikova, ktorá získaním grantov na 5 
projektov výrazne posilnila kvalitu práce centra v zaangažovanosti detí z rôznych 
sociálnych skupín a vekových kategórií pre prácu v tvorivých dielňach a bohatej 
činnosti počas prázdnin. 

5) Mimoriadny rozsah a úspech vo verejnosti mal projekt CVČ Gessayova Dobrý anjel, 
v ktorom sa prostredníctvom výtvarných a remeselných tvorivých aktivít detí a 
rodičov rozvinuli informačnú kampaň na získavanie darcov/rodičov a spoločne 
vyrobili vyše 3 tisíc anjelov. 

6) Vystúpenie hudobných telies zo ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ulici, ZUŠ 
Istrijská a ZUŠ Exnárova. na XI. Európskom mládežníckom hudobnom festivale 
"ALEGROMOSSO 2012" v meste Verucchio v Taliansku, ktoré organizovala EÚ pre 
6 tisíc účastníkov, 350 súborov z 25 krajín Európskej únie. 

7) Etablovanie a odraz nových zrekonštruovaných priestorov CVČ a vedenia centra na 
Kulíškovej ulici na zvýšenej kvalite práce. 

8) Spustenie procesu rekonštrukcie priestorov na Radlinského 53 pre trvalé sídlo ZUŠ 
Podjavorinskej, ktorá sídli už 8 rok v dočasných priestoroch. 

9) Výborná umelecká úroveň vystúpení žiakov ZUŠ na celomestských podujatiach. 
 



  

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 2011/201ľ 

 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZUŠ a CV Č 
 
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) bolo 
v školskom roku 2011/2012 zriaďovateľom 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ) a 5 centier 
voľného času (CVČ). 
 K  15.09.2011, k termínu štatistického zberu údajov, bolo na území hlavného mesta 
24 936 žiakov v základných školách (v počte sú zahrnutí aj žiaci súkromných a cirkevných 
základných škôl). V porovnaní s minulým hodnotiacim obdobím zaznamenávame pokles 
o 731 žiakov. Základné umelecké školy (v tom verejnú, súkromnú a cirkevnú) navštevovalo 
12 839 žiakov vo veku do 15 rokov (z toho 2 622 žiakov prípravného štúdia), čo 
predstavovalo nárast oproti minulému roku o 1 197 žiakov. V percentuálnom vyjadrení 
navštevuje ZUŠ 51,48 % žiakov do 15 rokov z počtu žiakov navštevujúcich základné školy. 
  
 V ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sme evidovali 9 522 žiakov v 
rôznych odboroch umeleckého vzdelávania podľa výkazu (Škol  24-01) k 15.09.2011, na 
druhej strane sme podľa výkazu (Škol 40-01) evidovali 8 858 detí, ktorými sú žiaci ZUŠ 
uvedení v štatistike len raz v individuálnej alebo skupinovej forme vyučovania.  
 Na pravidelnú činnosť centier voľného času (CVČ) k termínu štatistického zberu 
údajov 15. 09.2011 sa prihlásilo 3778 účastníkov vo veku do 15 rokov, čo predstavuje o 805 
účastníkov viac oproti školskému roku 2010/2011. V percentuálnom vyjadrení je to o 15,15 
% viac z celkového počtu žiakov základných škôl.  

II. ÚDAJE O ZUŠ   
  

ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho 
programu. Poskytujú základné umelecké vzdelanie, pripravujú na štúdium odborov 
vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, na štúdium na 
vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom, literárno-dramatickom a v novom odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. 

1. Zoznam ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
 

• ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6, Bratislava 
• ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
• ZUŠ Podjavorinskej 9, Bratislava, s dočasným sídlom na Mlynských Nivách 37, 
• ZUŠ Exnárova 6, 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 

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sú v súčasnosti 2 ZUŠ jednoodborové; ZUŠ 

Miloša Ruppeldta, Panenská 11, ktorá má len hudobný odbor a ZUŠ Podjavorinskej 9, 
v ktorej pracuje len výtvarný odbor.  
 ZUŠ Vrbenského a ZUŠ Daliborovo sú trojodborové ZUŠ – nemajú literárno-
dramatický odbor, 8 ZUŠ vyučuje vo všetkých základných odboroch v hudobnom odbore 
(HO), výtvarnom odbore (VO), tanečnom odbore (TO) a v literárno-dramatickom odbore 
(LDO). ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 a ZUŠ Istrijská 22 vyučuje okrem uvádzaných 
4 klasických odborov aj v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (AMT).  

 

Údaje o počtoch žiakov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 k 
15. 09. 2011  

z toho žiaci v jednotlivých 
odboroch          

Údaje o počtoch žiakov z 
výkazu Škol (MŠVVŠ 

SR) 40-01 k 15. 09. 2011 
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Počet 
žiakov 
spolu 

(stĺ. 8 + 
9) 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Jesenského 564 110 64 40 350    297 221 518 
Panenská 663       663    552 82 634 
Podjavorinskej 184   184          184 184 
Exnárova 1033 63 274 31 665    640 362 1002 
Sklenárova 963 162 305   496    413 459 872 
Hálkova 672 42 166 46 418    376 248 624 
Vrbenského 526 107 159   260    242 266 508 
Batkova 892 197 231 31 433    413 438 851 
Istrijská 665 77 175 69 339 5  268 343 611 
Karloveská 1889 319 378 227 965    907 942 1849 
Daliborovo 632 57 141   434    404 193 597 
Topoľčianska 744 146 121 45 403 29  375 369 744 

spolu 9427 1280 2014 489 5610 34  4887 4107 8994 
 

Tabuľka uvádza dva rozdielne počty žiakov spolu. Pre správnosť uvádzame, že 
v skutočnosti je v ZUŠ 8 994 žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania, ale 
niektorí žiaci navštevujú dva a viac odborov, ktoré vyjadruje údaj s 9 427 žiakmi.  



  

2. Zavedenie nových predmetov v ZUŠ školskom roku 2011/2012 
 

V školskom roku 2011/2012 ZUŠ obohatili výchovno-vzdelávací proces o nové 
predmety a odbory tieto základné umelecké školy:    
a) V ZUŠ Exnárova 6 vzniklo v hudobnom odbore nové zameranie ľudová hudba „Exnárik“ 
s edukačným a prezentačným zámerom pod vedením Alexandra Klebercza, venujúca sa 
špeciálne výučbe slovenskej ľudovej hudby. V rámci predmetu hudobná náuka bola otvorená 
trieda špeciálnej hudobnej prípravky, ktorej metodika práce vychádza z prepojenia zážitku 
(emócii, asociácii) a poznatku s rozvojom prirodzených psycho-motorických a senzo-
motorických zručností detí. Výtvarný odbor v rámci počítačovej grafiky začal zavádzať 
demonštrácie multimediálnych smerov (akčné umenie, performancie, neokonceptuálne 
umenie) a viaceré inovácie v oblasti animovanej tvorby. Pedagógovia formou 
fotodokumentácie informujú žiakov o aktuálnom dianí vo svete výtvarného umenia a 
začleňujú do vyučovacieho procesu aj alternatívne úlohy ako kinetické umenie, inštalácie, 
foto-video prezentácie a pod. 

b) ZUŠ Istrijská zaradila do svojho vzdelávacieho programu odbor audiovizuálnej 
a multimediálnej tvorby s cieľom na tvorbu krátkych audio-vizuálnych záberov, 
fotografovanie, prezentácie, spracovávanie záberov (strih, zvuk). Navštevujú ho žiaci 2. časti 
prvého stupňa základného štúdia. 

3.  Sieť ZUŠ v hlavnom meste  

V školskom roku 2011/2012 bolo v hlavnom meste 27 ZUŠ s počtom detí 15 365. Z toho 
12  ZUŠ s počtom žiakov 9 427 je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (verejné ZUŠ) 
a 15 neštátnych ZUŠ (súkromných a cirkevných) s počtom žiakov 5 938. 
 
4. Prehľad o počte ZUŠ a žiakov v hlavnom meste podľa zriaďovateľa k 15.09.2010 

 a k 15.09.2011 v rozlíšení na skupinovú a individuálnu formu štúdia 

Rok 
Zriaďovateľ 

 ZUŠ 
Počet ZUŠ  

Počet 
žiakov v 
ZUŠ 

Počet žiakov 
v skupinovom 
vyučovaní 

Počet žiakov 
v individuálnom 
vyučovaní 

2010 verejné 

súkromné 

cirkevné 

12 

13 

1 

9522 

4480 

515 

4080 

3417 

274 

5442 

1063 

241 

 spolu 26    14 517 7771 6746 

2011 verejné 

súkromné 

cirkevné 

12 

14 

1 

9427 

5239 

699 

3817 

3855 

334 

5610 

1384 

365 

 spolu    27 15 365 8 006 7 359 

 

Podľa vyššie uvedenej tabuľky v súkromných a cirkevných ZUŠ vzrástol počet žiakov 
o 943 a vo verejných ZUŠ poklesol počet žiakov o 95. Počet ZUŠ vzrástol o 1, a to o 
súkromnú ZUŠ v mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

V súkromných ZUŠ prevláda skupinová forma vyučovania nad individuálnou, prevládajú 
tanečné a výtvarné odbory nad hudobnými (individuálnym hudobným vzdelávaním na 
hudobné nástroje). 



  

5.  Údaje o počte žiakov ZUŠ podľa okresov a zriaďovateľov k 15.09.2010 a k 
15.09.2011 podľa študijných odborov 
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Bratislava I 

verejné 

súkromné 

 

3               3 

1               1 

 

1414      1411 

  113        207 

 

979      1013 

   0             0 

 

112        110 

    0          70 

 

255       248 

    0           0 

 

 68      40 

113   137 

Bratislava II  

verejné 

súkromné 

cirkevné 

 

2               2  

3               4 

1               1 

 

1988      1996 

  644        822 

 5 15        699  

 

1129     1161 

   58          99 

 241        365 

 

223        225 

221        228 

51            65 

 

611       579 

320       439 

200       249 

 

25        31 

45        56 

23        20 

Bratislava III 

verejné 

súkromné 

 

2                2 

2                2 

 

1205       1198 

  255         346 

 

 704        678 

 129        196 

 

142        149 

   9           18 

 

 312      325 

 103      121 

 

  47      46 

  14      11 

Bratislava IV 

verejné 

súkromné 

 

3               3 

2               2 

 

3511      3446 

1175     1330 

 

1754     1737 

  397       458 

 

 700       593 

 682       724 

 

732      784 

  51       113 

 

325    327 

  45      35 

Bratislava V 

verejné 

súkromné 

 

2              2 

5              5 

 

1404      1376 

2293      2534 

  

 876        837 

 479        631 

 

 206       203 

1272    1273 

 

 272      262 

491       563 

 

  50      45 

  51      67 

Spolu : 26          27 14517 15365 6746    7175 3618    3658 3347  3683 806   815 

Spolu (len štát.)  12         12  9 522    9427 5442    5426 1383    1280 2182  2198 515   489 

 

Pri  porovnaní nárastu počtu žiakov v jednotlivých študijných odboroch po sebe v 
nasledujúcich dvoch školských rokov konštatujeme, že v šk. roku 2011/2012 v hudobnom 
odbore sa zvýšil počet žiakov o 429, vo výtvarnom odbore o 336, v tanečnom odbore o 40 
a najmenší nárast o 9 žiakov sa zaznamenal v literárno-dramatickom odbore.  

6. Rozloženie žiakov verejných, súkromných a cirkevných  škôl v Bratislave podľa 
okresov, druhu štúdia a veku do 15 rokov a nad 15 rokov k 15. 9. v roku 2011 a 2012  

 V šk. roku 2011/2012 navštevovalo ZUŠ v hlavnom meste o 989 žiakov vo veku do 15 
rokov viac ako v šk. roku 2010/2011.  

Počet žiakov nad 15 rokov a dospelých študujúcich poklesol v tom istom období o 141 
študentov.  



  

 

III. ÚDAJE O CV Č    
 

CVČ uskutočňujú výchovno-vzdelávaciu činnosť ako pravidelnú záujmovú a príležitostnú 
činnosť. Pravidelná záujmová činnosť sa realizuje v záujmových útvaroch a oddeleniach. 
Príležitostná (nepravidelná) záujmová činnosť sa uskutočňuje formou podujatí, súťaží, 
olympiád, výletov, exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí detí; prázdninovú činnosť 
formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení; organizujú voľno-časové 
aktivity, na ktorých sa zúčastňujú i deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú CVČ v pravidelnej 
činnosti; vykonávajú i spontánne činnosti a realizujú vlastné projekty.  
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Bratislava II 
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Spolu celkom: 14 517  11 927 2590 - 15 365 12 916 2 449 - 



  

Významnou činnosťou CVČ je spolupráca s Krajským školským úradom v Bratislave pri 
uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží okresnej, ale i krajskej 
pôsobnosti, s materskými a základnými školami. 

1.  Zoznam CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (s obvodnou 
pôsobnosťou):  

• CVČ Štefánikova 35, Bratislava so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
• CVČ Kulíškova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, 
• CVČ Hlinická 3, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rača, 
• CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-

Dúbravka, 
• CVČ Gessayova 6, Bratislava, so sídlom v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

2.  Počet účastníkov pravidelnej činnosti v CVČ k 15. 9.2011 

Údaje o počte detí z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 k 15. 9. 2011 
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počet členov záujmových 
útvarov 976 769 1177 417 900 4239 

v tom do 15 rokov 844 668 1043 364 859 3778 
  nad 15 rokov 132 101 134 53 41 461 

Údaje o počte detí z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. 9. 2011 

spolu 822 622 1177 411 744 3776 

  

I v tejto tabuľke konštatujeme rozdielne údaje počtu členov z rôznych štatistických 
zberov. Na vysvetlenie uvádzame, že CVČ fyzicky navštevuje 3 776 detí, ktoré sú vo 
viacerých záujmových útvaroch. V jednotlivých záujmových útvaroch je 4 239 členov. 

3.  Z činnosti CVČ v školskom roku 2011/2012  

 Koncom školského roka 2011/2012 sa dostalo do predmetu záujmu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu, a športu SR financovanie CVČ. Kľúčom rozdeľovania 
a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam bude počet detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 
rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, 
v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Očakáva sa, že adresnosť toku finančných prostriedkov 
bude mať priaznivý vplyv na rozvoj CVČ, posilnenie odborného a pedagogického zázemia 
a na celkový záujem o výchovu a vzdelávanie detí v CVČ.  
 Vysoká konkurencia v poskytovaní jednorazových atraktívnych akcií pre voľný čas 
detí a mládeže zo strany občianskych združení, firiem a rozširujúcich sa nákupných centier 
smelo kopírujú potreby ich nového životného štýlu. Nakoľko CVČ sú hodnotené a aj 
financované podľa pravidelnej činnosti, o ktoré záujem detí a mládeže klesá, je náročné 
udržať krok s konkurenciou. CVČ dlhodobo zápasia o každé dieťa neustálou snahou vytvoriť 
paletu krúžkovej činnosti tak, aby zachytili trend, a to vyžaduje veľmi veľa osobného úsilia 
pedagogických a odborných zamestnancov centier. 

 



  

Pravidelná záujmová činnosť 
v školskom roku 2010/2011 
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Spolu 
 

Počet záujmových útvarov  81 32 79 43 82 317 
z toho pre deti  do 15  rokov  74 22 68 37 79 250 

 

 V CVČ pracovalo v 317 záujmových útvarov pravidelnej činnosti 3 778 detí do 15 
rokov. Starších účastníkov ako 15 rokov bolo 461. V porovnaní so školským rokom  
2010/2011 sa počet záujmových útvarov znížil o 13. Pokles v počte záujmových útvarov sa 
zaznamenal v CVČ Štefánikova. Naopak, vzrástol počet záujmových útvarov v CVČ IV a V.  
 CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta zabezpečujú podujatia podľa 
záujmu detí a požiadaviek rodičov, organizujú podujatia na území mestskej časti, ale i 
viacerých mestských častí, v ktorých pôsobia. V priebehu školského roka CVČ zrealizovali 
578 príležitostných podujatí s účasťou 31 356 detí, mládeže a dospelých. Z tohto počtu sa na 
akciách zúčastnilo 24 040 detí do 15 rokov.  
 Dôležitú úlohu centrá zaujímajú pri organizovaní táborovej činnosti počas školského 
roka a počas letných prázdnin. CVČ pripravili počas školského roka 28 táborov pre 387 detí. 
Počas letných prázdnin bolo zorganizovaných 42 táborov pre 997 detí. Z toho 2 tábory  sa 
uskutočnili mimo Bratislavy a zúčastnilo sa ich 59 detí. Prázdninových akcií sa zúčastňovali 
deti do 15 rokov. 
 CVČ sú dôležitým článkom spoločensko-kultúrneho života okresu a poskytovateľom 
záujmových programov a akcií, ktoré sú organizované na území hlavného mesta, ale aj 
spoluorganizátormi podujatí iných organizátorov. Takisto priamo tvoria a zapájajú sa do 
športových, kultúrnych, spoločensko-vedných, prírodovedných, umeleckých a jazykových 
projektov. Metodicky usmerňujú, vedú a poskytujú priestory a spoluprácu členom detských 
parlamentov, nadväzujú spoluprácu s občianskymi združeniami, materskými školami 
a základnými školami. 
 
4.  Nové v centrách 

 CVČ sa na otvorenie každého školského roka pripravujú zodpovedne podľa trendu 
a záujmu detí a mládeže. Taktiež sú pripravení v prípade veľkého záujmu žiadané krúžky 
zviacnásobiť. Záujemcom z menej početných krúžkov sa ponúka náhradné riešenia v iných, 
obsahom podobných útvaroch. Je veľmi ťažké v dnešnej dobe získavať deti a mládež na 
záujmovú činnosť, či už pravidelnú alebo príležitostnú, pretože existuje silná konkurencia 
s ich neporovnateľnými finančnými možnosťami a bezplatnou účasťou záujemcov. 
 Aj v týchto podmienkach sa podarilo v školskom roku 2011/2012: 
 V CVČ Štefánikova sa na oddelení estetiky podarilo otvoriť nové krúžky zamerané na 
výrobu šperkov (techniky plstenia drôtikovú techniku a smaltovanie), vytvorili dramatický 
krúžok, rozšírili oddelenie keramiky o 4 krúžky v MŠ a vznikol športový  krúžok Kung-Fu. 
 CVČ Kulíškova zaradilo do svojej ponuky činnosť v krúžkoch Art klub, Busy bee - 
Návrhárka, Ateliérik, Por debras, mama klub a step aerobic.  
 CVČ Klokan Pekníkova ponúklo deťom naučiť sa vyrábať divadelné bábky, ilustrácie 
a v ponuke nových krúžkoch nechýbala angličtina hrou.  
 CVČ Gessayova  otvorilo nové záujmové útvary (pohybovo-tanečný s integrovanými 
deťmi, kamarátka korálka - priateľ drôtik, šikovné mačiatka, starostlivosť o zvieratká pre 
kategóriu detí z MŠ, zápasenie). 



  

IV. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH ZUŠ A CV Č 
  
1.  Počet zamestnancov 
 

V ZUŠ v školskom roku 2011/2012 na plný pracovný úväzok pracovalo 274 učiteľov, čo 
predstavuje o 87 učiteľov menej ako v školskom roku 2010/2011. Na druhej strane o 95 
učiteľov viac pracovalo na kratší pracovný úväzok (v školskom roku 2010/2011 -150 učiteľov, 
v školskom roku 2011/2012 - 245 učiteľov), 202 učiteľov vykonávalo činnosti nad zákonnú 
mieru priamej vyučovacej povinnosti a len 13 učiteľov na dohodu o vykonaní práce.  

CVČ evidovali 37 pedagogických zamestnancov (o 11 pedagógov menej ako v školskom 
roku 2011/2011) a 62 na dohodu o vykonaní práce vo vedení krúžkov.  
 
2.  Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

Vedenie ZUŠ a CVČ každoročne vypracováva plán kontinuálneho vzdelávania 
zamestnancov podľa potrieb školy a zariadenia a možnosti ich financovania. Na základe takto 
zostaveného plánu je zamestnancom ZUŠ a CVČ umožnené navštevovať rôzne formy 
vzdelávania za účelom zvyšovania si kvalifikácie a odbornosti, ale aj získavaním kreditov za 
absolvované vzdelávanie získavajú kreditové príplatky. Pedagogickí zamestnanci ZUŠ a CVČ 
sa zúčastnili nasledovných foriem kontinuálneho/akreditovaného štúdia: 
  
Prehľad foriem a účastníkov vzdelávania  v školskom roku 2011/2012 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 

Adaptačné vzdelávanie 26  
Aktualizačné  vzdelávanie 53 
Špecializačné inovačné vzdelávanie 23 
Špecializačné kvalifikačné vzdelávanie 12 
Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov 26 

 
V porovnaní s minulým školským rokom sa kontinuálneho vzdelávania zúčastnilo o 65 

zamestnancov ZUŠ a CVČ viac. O tento typ vzdelávania rastie záujem, najmä z dôvodu 
získavania kreditov pre zvýšenie platu. Učitelia a vychovávatelia boli účastníkmi tiež rôznych 
priebežných vzdelávaní formou seminárov, konferencií a workshopov.  

3.  Výkony pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zapájali do rôznych kultúrno-spoločenských súťaží 
ako porotcovia, priamo boli organizátormi súťaží a podujatí, seminárov, reprezentovali školu 
na celoštátnych alebo medzinárodných podujatiach, alebo boli priamo členmi umeleckých 
zoskupení. Mnohí sú aktívnymi umelcami v telesách, ktorí reprezentujú našu krajinu i za 
hranicami republiky. 
 Pedagógovia pripravujú žiakov už počas štúdia na castingy, viacerí z nich účinkujú 
v televíznych inscenáciách, seriáloch, reklamách, hrajú v divadelných predstaveniach. Napr. 
zo ZUŠ Jána Kresánka žiačka Anna Lehotská sa predstavila v seriáli Druhý dych, Laura 
Hritzová v seriáli Ordinácii v ružovej záhrade, Sophia Chovanová zase v Horúcej krvi. 
Hlavnú úlohu, princeznú v českom filme Šťastný smolař v réžii Jiřího Stacha, dostala Martina 
Zábranská. Katarína Ťažká účinkuje vo filme Inmortalitas, Júlia Pabst v študentskom filme 
VŠMU  



  

3. Mimoriadne ocenenia pedagogických zamestnancov ZUŠ a CVČ 
 
 Za mimoriadny prínos v oblasti umeleckého školstva získala pri príležitosti Dňa 
učiteľov od ministra školstva Mgr. Dobromila Baloghová medailu s. Gorazda, pani učiteľka 
Beáta Čečková zo ZUŠ Jozefa Kresánka dostala Cenu primátora Bratislavy 2012, bronzovú 
sošku Rytiera Rolanda, v rámci odovzdávania cien významným obyvateľom Bratislavy. 
 Cenu Senior roka roku 2011 odovzdal primátor hlavného mesta Martiane Granecovej, 
učiteľke ZUŠ Eugena Suchoňa a Mgr. Ulricha Ulmana, riaditeľa ZUŠ Vrbenského, prijal 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy pri príležitosti jeho životného jubilea.   
 Vynikajúce výsledky pedagógov ZUŠ a CVČ každoročne oceňuje primátor hlavného 
mesta pri príležitosti Dňa učiteľov a Talentovanej mládeži. V školskom roku 2011/2012 si 
ocenenie primátora prevzali títo pedagógovia : 
- Daniela Bogaczová a Mgr. Martina Zaťková - ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská 
- Ingrid Ginzeryová, Mgr.Dobromila Baloghová, Mgr. Helena Kopsová- ZUŠ Ľudovíta 

Rajtera 
- Eleonóra Holecová a Mgr. Dagmar Skalická - ZUŠ Hálkova 
- Paed.Dr. Marta Žáková a Milan Daďo DiS.art. - ZUŠ Vrbenského 
- Viera Kordošová a Janka Spálová – ZUŠ Jozefa Kresánka  
- Mgr. Barbora Nevřelová -ZUŠ Eugena Suchoňa 
- Akad.soch.Anna Horváthová – ZUŠ Istrijská 
- Marta Horníková- ZUŠ Daliborovo nám. 
- Martin Vyskočil – ZUŠ Jána Albrechta 
- Monika Škvarčeková – CVČ Štefániková 
 
5. Mimoriadna reprezentácia  PZ ZUŠ na medzinárodných podujatiach v zahraničí: 
 

 Pedagogickí zamestnanci ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta popri 
svojej výchovno-vzdelávacej činnosti, kde pripravujú svojich žiakov na podujatia rôzneho 
žánru a poslania, pripravujú ich na súťaže a umiestňujú sa na popredných miestach v rámci 
území Slovenska, ale i v zahraničí. Vo veľkej miere títo istí pedagógovia koncertujú v sólo 
hre alebo v rôznych hudobných zoskupeniach či tanečných súboroch. V nemalej miere sú 
pozývaní ako porotcovia na súťaže doma alebo v zahraničí. Takúto príležitosť, prezentovať 
SR na Medzinárodnej klavírnej súťaži „Mladí virtuózi“ v Záhrebe, dostala Mgr. art. 
Venceslava Ilievska zo ZUŠ Jána Albrechta. 

Slovenskú republiku na medzinárodnom festivale horských krajín v poľskom 
Zakopanom reprezentovala ZUŠ Exnárova. Z festivalu si priviezla cenu „Bronzová valaška“. 
Okrem tejto účasti treba vyzdvihnúť cenu Best style z International Folk Festival „Dukat fest“ 
v Bosne Hercegovine, World Cultiure Expo sa uskutočnil v Južnej Kórei a učiteľka Mgr. art. 
S .Marešová sa ho zúčastnila ako členka folklórneho súboru Gymnik.. Pedagóg Vladimír 
Zajíc sa v úlohe umeleckého vedúceho a dirigenta zboru Jána Pavla II. zúčastnil koncertného 
turné v Taliansku . 
 Mária Slaninová zo ZUŠ Jozefa Kresánka zastupovala SR na generálnom sneme 
Európskej únie hudobných škôl (EMU) v Riccione v Taliansku. Akad. sochár Marek Žitňan 
pripravil v Slovenskom a informačnom inštitúte v Moskve samostatnú výstavu, diplom za 
účasť na Medzinárodnej flautovej súťaži v Jastrzebie Zdroj (Poľsko) si doniesla Mária 
Reháková. MŠVVaŠ SR nominovalo Detský folklórny súbor Čečinka na 42. ročník 
medzinárodného stretnutia detí Európy “Radosť Európy“ do Belehradu a na účasť 
talentovaných žiakov hudobných škôl na V. ročníku Festivalu poľskej hudby v Gyori. Mladí 
talentovaní žiaci ZUŠ Jozefa Kresánka sa prezentovali na viacerých podujatiach v Českej 
republike a v Rakúsku.  



  

 ZUŠ Jozefa Kresánka, ZUŠ Istrijská a ZUŠ Exnárova sa zúčastnili  „XI. Európskeho 
mládežníckeho hudobného festivalu „Allegromosso 2012“, na ktorom účinkoval súbor 
renesančnej hudby Chorea antiqua (ZUŠ Jozefa Kresánka),  dychový orchester FOR 
Bratislava (ZUŠ Istrijská) a hudobné zoskupenie Jazz na Ex (ZUŠ Exnárova). Organizátorom 
bola Európska únia hudobných škôl a región Emilia – Romagna v Taliansku, Codrigo, súbory 
vystupovali v priestoroch starobylého kláštora Abbazia di Pomposa a v rytierskej sieni 
stredovekého hradu v meste Verucchio. Išlo o veľkolepé podujatie so 6 000 účastníkmi, 350 
súbormi z 25 krajín Európy, a vystúpili na 400 koncertoch.  
 Žiačka učiteľky PaedDr. Melánie Musilovej   zo ZUŠ Eugena Suchoňa bola ocenená 
na 16. ročníku detskej výtvarnej súťaže „To je moje Mexico“, ktoré usporiadalo 
Veľvyslanectvo Mexika vo Viedni a žiačka učiteľky Mgr. Barbary Nevřelovej bola ocenená 
na Medzinárodnej výtvarnej súťaže „Šanca pre modrý Dunaj“ v Rumunsku.  
 Simona Špačková zo ZUŠ Istrijská pod vedením učiteľky Táni Kuzmovej sa stala 
víťazkou v I. kategórii 5 - 7 rokov na 16. medzinárodnej súťaži detí a mládeže „Vždy zelené, 
vždy modré v Toruni (Poľsko).  
 Žiak Matej Slezák pod vedením učiteľky Dariny Tóthovej zo ZUŠ Jána Albrechta 
zaznamenal úspech pri svojom vystúpení s Pražskou komornou filharmóniou v rámci V. 
ročníka súťaže Talent Prahy 5 v Národnom dome na Smíchove v Prahe.  

IV. AKTIVITY ZUŠ A CV Č  
 

Vedenie a pedagógovia ZUŠ a CVČ vynakladali množstvo obetavej práce, aby umožnili 
deťom, žiakom a mládeži dostatok príležitostí prezentovať sa svojimi cieľavedome získanými 
zručnosťami v širokej škále umeleckých odborov, záujmových zameraní v oblastiach kultúry, 
športu, prírodovedy, v spoločensko-humanitných aktivitách alebo technických činnostiach. 

Aktivity ZUŠ a CVČ môžeme vnímať ako aktivity realizované v rámci ZUŠ a CVČ, 
v rámci lokality mestskej časti, podujatí organizovaných hlavným mestom, alebo účasťou na 
celoslovenských a medzinárodných akciách.  

Významné inštitúcie hlavného mesta spolupracujú so ZUŠ a CVČ počas celého roka 
pri tradičných oslavách, výročiach a spomienkových podujatiach firiem alebo hlavného 
mesta. Vystúpenia a prezentácie detí, mládeže alebo dospelých sú vedené profesionálnymi 
pedagógmi a odbornými pracovníkmi z praxe. Okrem toho sa žiaci venujú muzicírovaniu 
v hudobných telesách alebo žnú popredné miesta na celoslovenských a medzinárodných 
súťažiach  výtvarných, tanečných a v divadelných alebo muzikálových formáciách. 

Individuálne aktivity žiakov a účastníkov ZUŠ a CVČ, úspechy pedagogických 
zamestnancov a ich ocenenia sú podrobne uvedené v jednotlivých správach ZUŠ a CVČ, 
ktoré sú k dispozícii na oddelení kultúry, školstva a športu. Správy ZUŠ a CVČ boli po 
schválení v  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„zastupiteľstvo“) sprístupnené na www stránkach príslušnej ZUŠ a CVČ. 
 
1. Projekty ZUŠ  
 

Výnimočnými aktivitami ZUŠ sú vlastné projekty alebo účasť v medzinárodných 
projektoch. 
ZUŠ Miloša Ruppeldta v školskom roku 2011/2012 zorganizovala: 
a) 3. ročník súťaže žiakov ZUŠ Dni Miloša Ruppeldta a dva klavírne semináre so 

zahraničnými lektormi. Pozvanie prijali významné klavírne pedagogičky z USA- DrArt. 
Eva Virsik a z Maďarska - Erzsébet Belák. 

b) Klavírny seminár a otvorené hodiny DrArt. Evy Virsik s témou „Práca s vyspelejšími 
žiakmi na náročnejšom repertoári“. V súčasnosti pôsobí ako profesorka na University of 
New Haven v štáte Connecticut, USA. 



  

c) Klavírny seminár a otvorené hodiny Erzsébet Belák, ktorá pôsobí ako vedúca klavírneho 
odboru na Konzervatóriu Kráľa sv. Štefana a ako vedúci pedagóg klavírnej praxe na 
Konzervatóriu Bélu Bartóka v Budapešti. 

d) Seminár učiteľov hry na saxofóne a otvorené hodiny prednášal doc. Alexander Stepanov, 
CSc., jeho hosťami boli: Erik Rottenstein, Ján Slezák, Mgr. art. Jana Tomanová ArtD. 
Témou semináru bolo: „ Vyučovanie hry na saxofóne na ZUŠ“ (problémy žiakov 
prestupujúcich zo zobcovej flauty alebo iných dychových nástrojov,  ovládanie 
alternatívnych hmatov – aplikatúr, správny výber hubice a plátku).  

ZUŠ Podjavorinskej pripravila reprezentačnú výstavu žiackych prác Náš svet je farebný 
v spolupráci s Kanceláriou NR SR na Západnej terase bratislavského hradu. Vysoká účasť 
potvrdila kvalitu projektu. 
ZUŠ Exnárova v zmysle nových koncepcií „Moderná tvár ZUŠ Exnárovej“- objavovanie 
umenia aj prostredníctvom IKT a experimentálneho projektu, vznikol na škole projekt 
„RocKids. Jeho cieľom bolo umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, 
kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, 
naučiť ju ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplývať na publikum. 
ZUŠ Ľudovíta Rajtera naštudovala, koncertné prevedenie Malý Princ na motív detskej 
hudobnej rozprávky  Exupéryho diela. Premiéra sa uskutočnila 29.04.2012 MDPOH a repríza 
6.5.2012 MDPOH. Projekt osláv 55. výročia školy dal príležitosť žiakom a pedagógom 
jednotlivých odborov školy po celý rok prezentovať sa na verejnosti. 
ZUŠ Hálkova po ôsmy raz zorganizovala Spevácku súťaž žiakov bratislavských ZUŠ a ZUŠ 
Bratislavského kraja „Hľadá sa muzikálová hviezda“ a 9 ročník koncertnej prehliadky žiakov 
bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde . 
ZUŠ Jozefa Kresánka je tvorcom projektu „ Pop pri Dunaji“. Ide o medzinárodný festival 
hudobných skupín umeleckých škôl z Talianska, Česka, Maďarska a Slovenska, ktorým 
chceli vytvoriť priestor na vzájomnú prezentáciu a výmenu skúseností hudobných škôl aj 
v tejto oblasti. Prvý ročník festivalu tento účel splnil, predstavili sa súbory v rôznych žánroch 
- pop, jazz, jazzrock, funky a pod. Mladí hudobníci z hudobných škôl Európy dokázali, že aj 
v týchto žánroch sú doma a pod vedením svojich pedagógov, často výkonných hudobníkov, 
sú schopní predviesť profesionálne výkony. Tiež s úspechom zorganizovala 1.ročník 
Celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na cimbale. 
Dychový orchester FOR Bratislava pod vedením  Mgr. Vladimíra Dianišku reprezentoval  
ZUŠ Istrijskú na medzinárodnom projekte „ Pop pri Dunaji“ - medzinárodný festival 
školských kapiel populárne hudby. 
ZUŠ Daliborovo nám. v rámci grantového systému ARS Bratislavensis zorganizovala 
Galakoncert mladých talentov ZUŠ s Richardom Rikkonom a jeho hosťom za účelom 
umožniť spoluprácu talentovaných žiakov ZŠ s renomovaným umelcom. Cieľovou skupinou 
je široká bratislavská verejnosť. 
ZUŠ Jána Albrechta v rámci odboru audiomediálnej tvorby v koncertnej sále ZUŠ Jána 
Albrechta udeľovali v nultom ročníku ceny v súťaži Slovenský detský Oskar. Zároveň 
oficiálne vyhlásili 1. ročník celoslovenskej súťaže. Oficiálne vyhlásenie súťaže v priestoroch 
školy bolo za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča,  
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Axel Hartmanna,  zástupcov veľvyslanectiev 
USA, Fínska, Francúzska, Česka, predstaviteľa Kancelárie mesta Viedeň, zástupcov 
zriaďovateľa a ďalší hostia. Akcia mala mimoriadnu medializáciu. Škola vypracovala štatút 
a organizačný poriadok pre celoslovenskú súťaž „Slovenský detský Oskar“. Vyhlasovateľom 
súťaže bude MŠVVaŠ SR. 



  

2. Projekt  CVČ 
 

 Výnimočnými aktivitami CVČ sú vlastné projekty alebo účasť v medzinárodných 
projektoch. 
CVČ Štefánikova využila grantový systém Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
a Bratislavského samosprávneho kraja a predložila 5 projektov: 
a) Originálne dielne pre malých i veľkých, cieľom ktorého bolo podporiť centrum voľného 
času a jeho tvorivé  dielne zabezpečením materiálneho vybavenia pre nové techniky, 

b) Letná prázdninová činnosť v CVČ 2012 bola určená pre deti z rôznych sociálnych skupín 
s cieľom tráviť zmysluplne prázdniny v Bratislave,  

c) Pohybom ku zdraviu, projekt bol určený pre cieľovú skupinu od 5 – 20 rokov  s mottom - 
schopnosť pravidelného pohybu,  

d) Vyrob si svoj originál, cieľom projektu  bolo zabezpečiť materiálne vybavenie na nové 
techniky pre tvorivé dielne pre účastníkov CVČ vo vekovej skupine od  6-30 rokov,  

e) úlohou projektu Buttonmánia bolo prilákať deti a dospelých vo veku od 6-30 rokov do 
CVČ oboznámiť sa s novými modernými technikami.  

CVČ Kulíškova v projekte Art et Musica zviditeľnil činnosť, umožnil mladým ľuďom verejne 
sa prezentovať, motivoval ich k ďalšej tvorivej činnosti a vytvoril priestor pre medzinárodnú 
kultúrnu spoluprácu 2012. 
CVČ Hlinícka v rámci projektu Výstavba atletickej dráhy v areáli CVČ, Hlinícka 3, Bratislava 
III realizuje umelý povrch ALSATAN SC 11+2mm na pružnej priepustnej podložke. 
CVČ Gessayova pripravilo 9 projektov. Úspešnými boli: 
a) Projekt Dobrý anjel v Petržalke Prostredníctvom výtvarných, remeselných aktivít detí 

rozvinul informačnú kampaň na získavanie darcov/rodičov pre projekt neziskovej 
organizácie Dobrý anjel. Tvorivé dielne pre deti z MŠ, ZŠ, ŠKD, ZÚ CVČ, rodičia 
s deťmi, verejnosť vyrábali anjelov. 

b) Projekt Šachové kráľovstvo s cieľom rozšírenia šachu v Petržalke smerom k materským 
a základným školám, 

c) Ostatné projekty finančne podporili letné aktivity a využitie objektu na Hrobákovej ulici 
na športové aktivity detí a mládeže mestskej časti Petržalka. 

V. VÝSLEDKY INŠPEK ČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU 
INŠPEKCIOU SR 
 

 V školskom roku 2011/2012 Štátna školská inšpekcia nevykonala žiadnu inšpekciu v 
základnej umeleckej škole ani v  centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta. 
 
VI. VÝSLEDKY KONTROL  
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2011, 
schváleného uznesením MsZ č. 178/2011 boli vykonané kontroly: 
1. V Základnej umeleckej škole Podjavorinskej 9 v dňoch od 09.11.2011 - 24.11.2011, 

zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami. 

2. V CVČ Kulíškova v dňoch od 16.12.2012 do 06.02.2012 bola uskutočnená komplexná 
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri 
hospodárení s finančnými prostriedkami. 

3. V CVČ Gessayova v dňoch 20.10.2011 do 08.11.2011 bola vykonaná následná finančná 
kontrola. 



  

Závery kontrol konštatovali len malé nedostatky, z ktorých boli takmer všetky 
odstránené už počas výkonu kontroly. ZUŠ a centrá prijali vlastné opatrenia, ktoré predložili 
útvaru mestského kontrolóra hlavného mesta. O prijatých opatreniach a ich realizácii 
informovali v správach mestské zastupiteľstvo. 
 
VII. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY Z UŠ A CVČ  
 

Udržať kvalitu a požadovanú úroveň obecných ZUŠ a CVČ v konkurenčnom prostredí 
si vyžaduje skvalitňovanie podmienok školského prostredia, modernizáciu budov a materiálne 
vybavenie školy a školských pomôcok. Naše školy bezpochyby obstoja v kvalite výchovno-
vzdelávacieho procesu aj na medzinárodnej úrovni. Aby obstáli aj vo vybavení škôl je nutné 
modernizovať výchovno-vzdelávací proces novými technológiami, modernými učebnými 
pomôckami, venovať sa modernizácii exteriéru a interiéru školských budov. Neriešenie týchto 
problémov sa ZUŠ a CVČ znižuje kredit hosťujúcej školy/centra pri krajských, 
celoslovenských a medzinárodných podujatiach a spoločných projektoch spolupráce. Kvalitní 
a skúsení učitelia odchádzajú za lepšími nielen finančnými ale aj pracovnými podmienkami a 
riaditelia ťažko získavajú nových  kvalitných učiteľov a napokon aj žiakov.  

Zvyšovať príjmy školy za účelom udržať si trend v materiálnom vybavení školy 
zvyšovaním príspevkov žiakov a rodičov je možné len do únosnosti verejnosti, pre ktorú sú 
verejné ZUŠ a CVČ určené. V opačnom prípade znižujeme možnosti poskytovania 
umeleckého vzdelania a zmysluplného trávenia voľného času v záujmových útvaroch širokej 
verejnosti detí a mládeže. 

Po 10 rokoch zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta k ZUŠ a CVČ konštatujeme, 
že aj keď sa uvoľňovali finančné prostriedky na opravy a revitalizáciu školských budov, 
v konečnom dôsledku to bolo len riešenie tých najkritickejších stavov. Môžeme spomenúť, že 
máme niektoré školské budovy v dobrom stave (čo neznamená, že nie je tam čo opravovať 
a zdokonaľovať, ako ZUŠ Hálkova, ZUŠ Vrbenského, ZUŠ Júliusa Kowalského, čiastočne sa 
zrekonštruovala ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova, elokované pracovisko ZUŠ Exnárova na 
Orenburskej ulici, ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2, a zrekonštruovaná budova CVČ 
Kulíškova. Na druhej strane sú školy a centrá vo veľmi  zlom stave, ako ZUŠ Daliborovo 
nám., ZUŠ Jána Albrechta, ZUŠ Jozefa Kresánka, budovy CVČ Hlinícka, CVČ Pekníkova 
a CVČ Gessayova. 

Z hľadiska neudržateľného technického stavu školskej budovy je ZUŠ Istrijská s jej 
zatekajúcou strechou, ktorá je nedokončenou stavbou. Za nutné považujeme osobitnú 
pozornosť venovať rekonštrukcii historických budov hlavného mesta, v ktorých sídlia CVČ 
Štefánikova a ZUŠ Panenská.  

OKŠaŠ z koncepčných zámerov rozvoja škôl a školských zariadení na roky 2012 – 
2014 vypracovalo priority ZUŠ a CVČ na rok 2012 ako súčasť priorít rozpočtových 
a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012. Materiál bol 
prerokovaný a vzatý na vedomie MsZ dňa 27.09.2012. 

Uznesenie MsZ č. 411/2011 zaviazalo primátora hlavného mesta riešiť priestorové 
vybavenie troch škôl: ZUŠ Júliusa Kowalského, ZUŠ Podjavorinskej a ZUŠ Exnárovej. 

Z uvedených má už svoje nové sídlo ZUŠ Júliusa Kowalského; z  Jesenského ul na 
Laurinskej 20. Na konci školského roka 2011/2012 škola získala nové priestory v Mestskom 
divadle Pavla Országa Hviezdoslava, kde sídli na 3 poschodiach v 27 triedach, ktoré sú plne 
využité a vhodné na výchovu a vzdelávanie predmetov základnej umeleckej školy. 

V súčasnosti najhoršie priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávací proces má 
ZUŠ Exnárova jej rozdrobenosťou v 9 budovách. Už viac rokov poukazuje na problém 
priestorov, ktoré sú nedostatočné; vyučovanie musí prebiehať aj v detašovaných pracoviskách 
na iných základných školách, kde pracujú vo veľkých, často neestetických triedach 



  

základných škôl, ktoré sú pre potreby ZUŠ nevyhovujúce. ZUŠ nemá podmienky k realizácii 
svojich rozvojových programov a nemôže naplno využiť umelecko-pedagogický potenciál 
a pokryť záujem detí z mestskej časti Bratislava-Ružinov. MsZ poverilo primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy uznesením č. 411/2011 rokovať so starostom mestskej časti Bratislava-
Ružinov o hľadaní riešenia umiestniť ZUŠ Exnárova 6 do vhodného objektu, ktorý má 
mestská časť Bratislava-Ružinov v správe. 
 ZUŠ Miloša Ruppeldta sídli v historickej budove a jej technický stav dáva obmedzené 
možnosti výučby a prijímanie nových talentovaných žiakov. Finančná situácia zriaďovateľa 
nedáva ani do blízkej budúcnosti záruku, že by sa pristúpilo k rozsiahlej rekonštrukcii celej 
budovy, ktorá by bola dostatočne vhodná a reprezentačná pre najstaršiu ZUŠ na Slovensku. 
ZUŠ získala nové priestory na prízemí ľavého krídla, ale z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu ich nemohla využívať pre výchovno-vzdelávací proces 

ZUŠ Podjavorinskej sídli už 7. rok v dočasných priestoroch v budove mestskej 
organizácie Marianum. Snahou vedenia ZUŠ je navrátiť školu do mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto a získať pre ňu adekvátne priestory na Radlinského 53. Operatívna porada 
primátora dňa 01.10.2012 odsúhlasila pokračovanie procesu verejného obstarávania pri 
zabezpečovaní projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53“.  

ZUŠ Ľudovíta Rajtera s budovou na Sklenárovej č. 5 je typom starej stavby, ktorá je 
charakteristická zlým stavom vonkajšieho plášťa budovy, netesniacimi oknami, nevhodnými 
podlahovými krytinami a zastaralým vybavením tried, kancelárií a koncertnej sály. Škola cíti 
ďalšie priestorové obmedzenie v súvislosti s plánom prípadného otvorenia nových odborov 
(literárno-dramatický), alebo nových predmetov – hry na plechové dychové nástroje a pod. 

ZUŠ Hálkova po viacerých menších opravách kanalizačného potrubia má problémy, je 
potrebné v najbližšej budúcnosti urobiť jeho rekonštrukciu. Ďalšou dôležitou skutočnosťou sú 
nevyhovujúce opotrebované radiátory, ktorých výmena je tiež nevyhnutná. 

ZUŠ Vrbenského má pre svoju činnosť nepostačujúce priestory, hlavne pre tanečný 
odbor. Pri súčasnom materiálno-technickom zabezpečení (nedostatočné počítačové 
vybavenie, chýbajúce počítače, nové programy) nie je možné vybavovať neustále narastajúcu 
požadovanú agendu. Škole chýbajú aj kvalitné hudobné nástroje.  

ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ulici by potrebovala veľké investície na 
rekonštrukčné práce, ako sú výmena okien v oboch zverených budovách, zateplenie budov, 
obnova elektrických rozvodov, zvuková izolácia tried a pod. Škola veľmi súrne potrebuje 
prístavbu viacúčelovej kongresovej (koncertnej) sály. Potrebujú ju najmä kvôli nácvikom 
školského orchestra, pracovným poradám učiteľov, ale aj na organizovanie koncertov, výstav 
a predstavení. Problematické sú priestory školy na pracovisku Sekulská 3. Táto budova 
neustále „sadá“, praskajú steny, obávajú sa o statiku celej budovy. Havarijný stav tejto 
budovy, konkrétne podtekanie vody pod budovu a poruchy kanalizácie sa zabezpečil 
z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 7 000 eur, ale pomohli aj rodičia z neinvestičného fondu 
Deti a umenie vo výške 4 500 eur. Ďalší havarijný stav v objekte na Karloveskej 3, deravé 
odkvapové rúry na bývalej školskej jedálni a kuchyni vymenil sponzorsky rodič žiakov školy 
pán Čahoj. Materiálno-technické podmienky školy sú na hranici únosnosti. Interiérové 
vybavenie školy je väčšinou zabezpečené prevodom vyradeného nábytku z magistrátu, alebo 
zapožičaním vyradeného nábytku od rodičov a známych, hudobné nástroje dosluhujú, 
výpočtová technika potrebuje obnovu, učebné pomôcky sú zastarané a pod. Šetrenie v tejto 
oblasti vytvára skrytý dlh do budúcnosti. Chýba zborovňa pre pedagógov, v jednotlivých 
triedach sa striedajú v rôzne dni aj dvaja či traja pedagógovia. 

ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ul. sa nepodarilo vyriešiť zákaz vjazdu áut do 
areálu školy a voľný pohyb psov. V júni 2012 boli upravené nové vyučovacie priestory na 
zníženom prízemí školy a cieľom je hľadanie ďalších priestorových možností pre výchovno-
vzdelávací proces vzhľadom na veľký záujem o štúdium na škole. 



  

Neriešenie komplexnej rekonštrukcie školskej budovy ZUŠ Istrijská a neinvestovanie 
do opráv interiéru devastuje majetok mesta a zhoršuje hygienické prostredie pre 
zamestnancov a žiakov školy. Zvyšuje sa neustále nákladovosť prevádzky a odčerpáva 
finančné prostriedky za nájom a energie v detašovaných pracoviskách, nakoľko budova 
nevyužíva, ale disponuje priestormi, ktoré by po rekonštrukcii mohli nahradiť časť 
detašovaných pracovísk. 

ZUŠ Daliborovo nám. sídli v dvoch budovách, ktoré potrebujú nevyhnutnú rozsiahlu, 
komplexnú rekonštrukciu nehnuteľnosti, interiéru a mobiliáru.  

CVČ Štefánikova nedostatok finančných prostriedkov na krytie potrieb centra sa snaží 
získavať aj tvorbou projektov na podporu svojej činnosti. V uplynulom školskom roku získali 
z iných zdrojov, za 4 granty 3 769 eur. V nemalej miere ich podporujú rodičia a členovia 
krúžkov prostredníctvom OZ Domček pre voľný čas a 2% z daní. OZ podporilo všetky 
oddelenia materiálnym vybavením krúžkov, zakúpením interaktívnej tabule, ktorú využívajú 
na krúžky spoločensko-vedného oddelenia, zakúpením tretieho hrnčiarskeho kruhu na točenie 
pre krúžky keramiky, prispelo i na podujatia k Vianociam, na tvorivé dielne k Veľkej noci, 
„Krúžkovú bodku“, Regatu Istropolitana a Remorkéry na rybníku. 

CVČ Kulíškova má stiesnené priestory, avšak fungovanie zariadenia nie je ohrozené. 
Vedenie centra priestorové podmienky  využitím priestorov multifunkčne, prípadne 
prenájmom miestností v iných detašovaných pracoviskách (ZŠ Ostredkova, SOS 
Svätoplukova), čo má vplyv aj na celkový rozpočet centra. V školskom roku 2011/12 bola 
vykonaná rekonštrukcia v herni CVČ. Priestor sa novou priečkou rozdelil tak, aby 
z prechodnej miestnosti bola urobená neprechodná a vhodná pre nerušenú realizáciu 
záujmových útvarov. Počas krátkej existencie centra v nových priestoroch na Kulíškovej ulici 
sa podarilo vedeniu zabezpečiť materiálno - technické fungovanie jednotlivých záujmových 
útvarov a prevádzky na vyššej kvalitatívnej úrovni. Centrum má vytvorenú vlastnú 
intranetovú sieť a telefónnu ústredňu. 

CVČ Hlinícka nevyužité priestory centrum prenajíma (garáž). Pre zlý technický stav 
budovy (zatekanie strechy) nájomník, firma ZUTOM, ukončila prenájom k 30.09.2012. 
Priestory, v ktorých sídlila táto firma sa CVČ snaží urýchlene prenajať. Okrem drobnej 
pravidelnej údržby, ktorá je zabezpečovaná vlastným personálom a svojpomocne bola 
opravená strecha na športovej hale, vymaľovali sa hygienické zariadenia, chodba, šatne . 

V CVČ Klokan, na Pekníkovej ul. sú záujmové útvary podmienené priestorovými 
a personálnymi podmienkami. Jednotlivé druhy činnosti sa realizovali v priestoroch budovy 
a v malej a veľkej telocvični na Batkovej ulici. Budova nutne potrebuje plošnú rekonštrukciu 
fasády, čiastočnú opravu strechy a vlastnú kotolňu, ktorá by vyriešila neúmerné náklady na 
vykurovanie iným dodávateľom z neďalekej školy.  

Potrebné finančné prostriedky na opravy CVČ Gessayova zapracovala do rozpočtu 
centra na roky 2012 – 2014 s určením priorít. Budova centra a vonkajší plášť budovy je vo 
veľmi zlom technickom stave. V priebehu školského roka doplnili vybavenie centra novými 
učebnými pomôckami- športovým náradím pre vodákov, plavcov z daru SIEMENS zakúpili 
dve mobilné keramické vypaľovacie pece.  

VIII. FINAN ČNÉ A  HMOTNÉ ZABEZPE ČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI  ZUŠ A CVČ V ROKU 2011  
 
 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 SR 
Bratislavy za rok 2011, schváleného v MsZ dňa 28.06.2011.  



  

 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 7 220 tis. eur.   
 Z rozpočtu hlavného mesta bolo poskytnutých 6 426 tis. eur a príspevky rodičov a 
žiakov sa vykazovali vo výške 794,2 tis. eur.  
 Kapitálové výdavky vo výške 111 tis. eur boli určené z rozpočtu hlavného mesta pre 
ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska 15, Bratislava na rekonštrukciu strechy pavilónu a s tým 
súvisiace elektropráce . 
 Finančná situácia hlavného mesta pristúpila k zníženiu rozpočtu na rok 2011 aj v ZUŠ 
a CVČ, čo sa odrazilo na poklese materiálno-technického vybavenia ZUŠ a CVČ. Pokles 
finančných prostriedkov nemal výrazný negatívny dopad na kvalitu výučby a pokles záujmu 
prezentovať činnosť ZUŠ a CVČ na verejnosti. Aj v týchto podmienkach riaditelia 
s pedagógmi  vytvárali nové atraktívne aktivity v ZUŠ a záujmové krúžky, alebo organizovali 
príležitostné aktivity zo strany  CVČ.  
 
1. Prehľad  čerpania bežných výdavkov a použitých  kapitálových  výdavkov  ZUŠ   
 

Bežné  výdavky,  kapitálové výdavky    2007 2008 2009 2010 2011 

Prepočítaný počet žiakov* 9158 9153 9440 9473 9490 

Bežné výdavky spolu v tis.  € 5136 5631 6048 6142 6260 

Z toho mzdy a odvody v tis.  € 3 180 3480 3898 5345 4653 

Príspevky žiakov a rodičov tis. € 558 570 627 626 677 

Kapitálové výdavky v tis.  € 158 716,90 389,00 153,14 111 

Výdavky na jedného žiaka v € 560 615 640 648 659 
Výdavky na jedného žiaka po odpočítaní 
 prijatých príspevkov od žiakov a rodičov 
(školného) v € 

499 552 574 582 588 

*    prepočítaný počet žiakov  za príslušný rok je: 2/3 počtu žiakov predchádzajúceho šk. roka 
a 1/3 počtu žiakov budúceho šk. roka 
 
2.  Prehľad čerpania bežných výdavkov a použité kapitálové výdavky CVČ 
 

Bežné  výdavky,  kapitálové výdavky  2007 2008 2009 2010 2011 

Prepočítaný počet účastníkov 4 148 4 229 4 241 3 987 3579 
Bežné výdavky spolu v tis. € 868 969 990 1006 960 
Z toho mzdy a odvody v tis.  € 403 438 455 604 620 
Príspevky účastníkov a rodičov v tis.  € 117 136 128 104 116 
Kapitálové výdavky v tis. Sk € 0 0 0 0 0 
Výdavky na  jedného  účastníka v € 209,40 229,17 233,60 252,50 268 
Výdavky na jedného účastníka po  odpočítaní 
prijatých príspevkov od žiakov a rodičov 
(školného) v € 

181 197 203 226 235 

 
Riaditelia ZUŠ/CVČ vyjadrili nespokojnosť s financovaním ZUŠ a CVČ zo strany 

zriaďovateľa. Pokles finančných prostriedkov zasiahol výdavky na prevádzku, osobné 
príplatky a odmeny zamestnancom, modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 



  

Okrem financovania verejných ZUŠ a CVČ hlavné mesto v roku 2011 prispelo na 
prevádzku a mzdy 51 neštátnym (cirkevným a súkromným) zriaďovateľom škôl a školských 
zariadení vo výške 5 085,10 tis. eur. 

IX. ZÁVER  
 

Oddelenie kultúry, školstva a športu v závere správy za rok 2010/2011 zadefinovalo 
úlohy na roky 2012-2014, ktorých vyhodnotenie predkladáme: 
 
A) Výchovno-vzdelávacia činnosť ZUŠ/CVČ 

a) Vypracovať koncepciu rozvoja ZUŠ/CVČ na roky 2012-2014 na základe prijatých 
dokumentov v ZUŠ/CVČ (školský vzdelávací program/výchovný program školského 
zariadenia, koncepcia ZUŠ/CVČ na roky 2012-2014, plán kontinuálneho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov) 
Vyhodnotenie:  Koncepcia  rozvoja ZUŠ/CVČ bola vypracovaná a prerokovaná na MsZ 
25.10.2012  

b) Posilniť komunikáciu hlavného mesta a ZUŠ/CVČ s jednotlivými mestskými časťami 
hl. mesta pri rozvoji ZUŠ/CVČ s cieľom rozšíriť ponuku umeleckého vzdelávania 
a záujmových útvarov a ich atraktivitu (stretnutia starostov, pracovné stretnutia 
odborných zamestnancov oddelení školstva jednotlivých mestských častí) 
Vyhodnotenie: Školy a centrá rozšírili spoluprácu a naďalej úzko spolupracujú so 
školskými úradmi v ich územnej pôsobnosti obvodov, oddeleniami školstva miestnych 
úradov jednotlivých mestských častí, s riaditeľmi základných škôl pri zabezpečovaní 
kultúrnych programov v mestských častiach svojho pôsobenia, pri organizovaní 
predmetových olympiád a postupových súťaží a pri zabezpečovaní kultúrnych 
a športových podujatí pri rôznych príležitostiach. Presadenie sa škôl a centier na školách 
v čase mimo vyučovania naráža na odpor riaditeľov základných škôl mestských častí 
z dôvodu spôsobu financovania záujmových útvarov (vzdelávacie poukazy, odlišní 
zriaďovatelia: hlavné mesto, mestské časti).   

c) Využiť maximálne efektívne kapacitu existujúcich ZUŠ/CVČ s cieľom pokryť záujem 
o umelecké vzdelávanie a pre zvýšenie počtu detí v záujmových útvaroch 
Vyhodnotenie: OKŠaŠ dôsledne vyhodnotilo vlastný audit využitia priestorov ZUŠ 
a CVČ s cieľom hľadať kapacity na zvýšenie počtu prijímaných žiakov ich maximálnym 
využitím, čo sa realizovalo zvýšenou kapacitou miest a počtom prijatých žiakov. OKŠaŠ 
koordinovalo vypracovanie koncepčných zámerov rozvoja všetkých ZUŠ a CVČ na 
roky 2012 – 2014 a na ich základe vypracovalo Priority ZUŠ a CVČ na rok 2012. 
Priority tvorili súčasť priorít rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta 
SR Bratislavy v roku 2012, ktoré boli prerokované a vzaté na vedomie MsZ dňa 
27.09.2012. 

d) Prehodnotiť uznesenie MsZ č. 941/2010 v písm. B, ktorým sa zrušilo uznesenie č. 
372/2008 vo veci pozastavenie udeľovania súhlasov neštátnym ZUŠ/CVČ  
Vyhodnotenie: OKŠaŠ predložilo návrh na pozastavenie udeľovania súhlasov hlavného 
mesta k žiadostiam o zaradenie neštátnej základnej umeleckej školy a centra voľného 
času do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu 
Slovenskej republiky“ na rokovanie MsR 19.01.2012 a MsZ 02.02.2012, uznesenie k 
materiálu však neboli prijaté. Hlavné mesto nevie ovplyvniť počet už existujúcich 
neštátnych škôl a školských zariadení, rast počtu žiakov v nich, ani zákonom predpísanú 
výšku dotácie, ale jedinou možnosťou je pozastavenie udeľovania súhlasov k vzniku 
niektorých druhoch neštátnych škôl/školských zariadení, čo sa však neudialo. 

 



  

B)  Finančné a hmotné zabezpečenie ZUŠ/CVČ 
a) Personálne odborne a kvalitne zabezpečiť nepedagogické činnosti právneho subjektu 

ZUŠ/CVČ (personalistika, mzdy, rozpočet, účtovníctvo, pokladňa, školník, ...) a iné 
nepedagogické činnosti  
Vyhodnotenie: Návrh na zriadenie strediska služieb školám a školským zariadeniam 
na pomoc pri zabezpečovaní správy majetku a vedenia personálno-mzdovej agendy bol 
prerokovaný na operatívnej porade primátora dňa 10.10.2011, 19.03.2012 
a 23.04.2012. Predložené návrhy neboli akceptovateľné vedením mesta z dôvodu 
výrazného nárastu  finančných prostriedkov v kapitole vzdelávanie a vedením ZUŠ 
a CVČ z obavy straty kompetencií rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou. 
OKŠaŠ venovalo ďalšiemu vzdelávaniu a metodike v tejto oblasti, aj zo strany ďalších 
odborných zamestnancov magistrátu, veľkú pozornosť, hľadalo cesty zefektívnenia 
a zvýšenia kvality práce  ZUŠ a CVČ v tejto oblasti. Dôsledne analyzovalo chyby 
podľa záverov kontrol na riaditeľských aktívoch. Na základe vyššie uvedeného sme 
dôslednou kontrolou práce a výstupov ZUŠ a CVČ dosiahli významné zlepšenie práce 
riadenia škôl vlastnými opatreniami a úpravami v manažmente ZUŠ a CVČ (zvýšením 
odbornosti, ďalšieho vzdelávania, racionalizácie výkonov a pod.) 

b) Vypracovať jednotnú metodiku financovania ZUŠ a CVČ v príslušnom roku s jasným 
určením finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov na základe platovej 
inventúry, na stanovenie prevádzkových nákladov na médiá a ďalších prostriedkov 
podľa počtu žiakov na príslušný školský rok. 
Vyhodnotenie: Uvedené bolo uplatnené v rozpočtovom roku 2013 finančným 
oddelením. 

c) Realizovať úsporné energetické opatrenia ZUŠ/CVČ a zapojiť do šetrenia energiami 
vedenia a každého zamestnanca ZUŠ/CVČ. 
Vyhodnotenie: OKŠaŠ predložilo návrh na úsporné energetické opatrenia v zmysle 
úlohy 88 z návrhu plánu úloh na rok 2012, v časti kvalita života. Predmetom úlohy 
bolo predložiť do MsZ program zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov 
a podpory zavádzania alternatívnych zdrojov energie. Navrhli sme riešiť ZUŠ 
Podjavorinskej, ZUŠ Istrijská 22, CVČ Štefánikova, CVČ Gessayova, ZUŠ 
Karloveská, ZUŠ Daliborovo nám., ZUŠ J.A. Topoľčianska, CVČ  Klokan Pekníkova 
...) 

d) Vyjednať za ekonomicky výhodných podmienok elokované priestory pre ZUŠ/CVČ 
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí (na porade starostov, 
ZUŠ/CVČ ide bližšie k deťom mestských častí a sťažené podmienky majú ZUČ/CVČ) 
Vyhodnotenie: Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle Prílohy Č. 1aa Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy má právo požiadať mestskú časť o prenájom nevyhnutných 
priestorov v budovách škôl a školských zariadení pre potreby základnej umeleckej 
školy a centra voľného času. Priestory základným umeleckým školám a centrám 
voľného času prenajímajú školy, ktorých zriaďovateľom sú mestské časti, pričom 
nájomné predstavuje sumu 1 euro za rok, ZUŠ a CVČ však platia vysoké ceny cenu za 
služby (médiá, upratovanie, otváranie budovy v mimovyučovacom čase a iné) služby 
spojené s nájmom. V niektorých prípadoch (ZUŠ Istrijská) ZUŠ platia dohodnutú sumu 
za hodinu, v ktorej je obsiahnuté nájomné aj cena za služby spojená s nájmom. 

e) Zapájať sa do získavania finančných zdrojov pre rozvoj ZUŠ/CVČ z výziev a grantov 
ministerstiev, z fondov EÚ, nadácií a iných za účelom skvalitnenia a zatraktívnenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu, revitalizácie školských dvorov a objektov 
ZUŠ/CVČ.  

Vyhodnotenie: Táto úloha je vyhodnotená v častiach projekty ZUŠ a projekty CVČ. 
Celkovo hodnotíme pozitívne aktivity ZUŠ a CVČ vo využití možností získať granty, 



  

s poľutovaním však konštatujeme, že pre Bratislavu opätovne neboli výzvy na získanie 
zdrojov pre skvalitňovanie materiálno-technickej základne ZUŠ a CVČ. 

 
 OKŠaŠ si pre nasledujúce obdobie školského roku 2012/2013 v spolupráci s vedením 
ZUŠ a CVČ a odborných útvarov magistrátu stanovilo dve priority na zefektívnenie 
komunikácie medzi ZUŠ/CVČ a zriaďovateľom a zníženie finančných nákladov na správu 
školských bytov: 

Priorita 1  Vybudovať kompatibilné informačno-technologické prostredie základných 
umeleckých škôl a centier voľného času (ZUŠ a CVČ) za účelom prepojenia ich  
informačných systémov v reálnom čase s Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

Realizačné kroky  
� Vypracovať analýzu súčasne využívaného internetu na ZUŠ a CVČ  vo vzťahu veľkosti 

prenosu informácií (odporúčané parametre majú byť 5 MB pre vstupné dáta a 1 MB pre 
výstupné dáta) a technického vybavenia PC (odporúča sa 1 PC  s parametrami: procesor I-
5, RAM 4GB, HDD 500GB, monitor 19 “, sieťová karta , DVD), 

� ZUŠ a CVČ, ktoré nebudú mať odporúčané technologické prostredie a technické 
vybavenie, prioritne si budú musieť v rozpočte na rok 2013 tieto prostriedky naplánovať, 
resp. si zabezpečiť z iných zdrojov, 

� Oddelenie informatiky prekontroluje technologické prostredie technické vybavenie ZUŠ 
a CVČ a nakontaktuje sa na  zodpovedného  a kompetentného pracovníka za aktuálnosť 
dát, používanie softwaru a interaktívnu prácu s magistrátom. 

Predpokladané finančné náklady  sa budú môcť vyčísliť až po analýze technologického 
prostredia a technického vybavenia ZUŠ a CVČ. Pre odporúčanú kvalitu internetu je nutné 
počítať s nákladmi finančných prostriedkov na jednej ZUŠ alebo CVČ za poskytované služby 
operátorom (UPC, Slovak Telecom, Orange....,) 15 €/mesačne, na zakúpenie počítača 
s odporúčanými parametrami bude potrebné počítať s finančnými výdavkami cca 350 €. Ak 
škola nemá k dispozícii kvalifikovaného zamestnanca na interaktívnu obsluhu PC 
a zodpovedného zamestnanca za prenos dát, finančné náklady sa na danej škole zvýšia aj 
o finančné prostriedky na ohodnotenie zamestnanca. 

Priorita 2 Zabezpečiť kvalifikovanú, efektívnu a hospodárnu  správu bytov v školských 
budovách základných umeleckých škôl a centier voľného času  

Realizačné kroky  
� Určiť kompetenčne oddelenie magistrátu a výkon plnenia odzverenia bytov v školských 

budovách  a súčinnosť jednotlivých oddelení pri realizácii priority (OSN, ONN, OTZ, 
LPO, FO) , 

� v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy odzveriť 13 bytov v školských budovách 
ZUŠ a CVČ, vystaviť dodatok k protokolu o zverení správy nehnuteľného majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov, 

� v súlade s prílohou 1 riešiť právny stav užívateľov bytov tak, aby sa nájmy zlegalizovali 
súčasným užívateľom bytov, alebo sa  neoprávneným užívateľom bytov zrušilo  užívanie 
bytov, 

� vypracovanie nájomných zmlúv oprávneným užívateľom bytov alebo preklasifikovanie 
voľných bytov na nebytové priestory (v súlade so stavebným zákonom), resp. ubytovňu 
pre „školských“ zamestnancov, 

� energeticky odčleniť byty od školských budov s montážou samostatných meračov energií 
v bytoch v školských budovách ZUŠ a CVČ. 

� Dať vypracovať náklady na odčlenenie médií v bytoch v školských budovách. 



  

KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA  HL.  MESTA  SR  BRATISLAVY 

PRIMACIÁLNE.  NÁM. 1,   PSČ  814 99  BRATISLAVA 1 
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S t a n o v i s k o 
 
 

k Správe 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 2011/2012 
  
Komisia po  diskusii  prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť správu. 
 
 
Hlasovanie:   
za  - 8 
proti  - 0 
zdržal sa - 0 
 
 
 
Bratislava  24.01.2013 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Lenč, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 
 
 

Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie 
 


