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Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou ja samostatný právny subjekt od 1.1.2014.
Zriaďovateľom ZUŠ Hanušovce nad Topľou je Mesto Hanušovce nad Topľou.
ZUŠ Hanušovce nad Topľou poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 z.z.
o výchove a vzdelávaní, pripravuje žiakov na štúdium odborov umeleckého zamerania na stredných
školách a konzervatóriách.
ZUŠ sídli v budove mesta na Budovateľskej ulici 486/17, vyučovanie zabezpečuje aj na troch
elokovaných pracoviskách: Kračúnovce 277
Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou - od 1.9.2014
Budovateľská 428/4, Hanušovce nad Topľou

Plnenie merateľných ukazovateľov
Merateľný ukazovateľ
Celkový počet žiakov ZUŠ
Obdobie
2014
2015
2016
Plánovaná
260
280
370
Skutočná
327
Merateľný ukazovateľ
Počet existujúcich odborov spolu za rok
Obdobie
2014
2015
2016
Plánovaná
3
3
3
Skutočná
3
Merný ukazovateľ
Počet verejných vystúpení za rok
Obdobie
2014
2015
2016
Plánovaná
18
20
35
Skutočná
38
-

2017
370
2017
3
2017
35
-

ZUŠ poskytuje vzdelávanie v troch hudobných odboroch:
Hudobný odbor: počet žiakov 155
Výtvarný odbor: počet žiakov 94
Tanečný odbor: počet žiakov 78
Skupinové vyučovanie navštevovalo - 172 žiakov
Individuálne vyučovanie navštevovalo - 155 žiakov
Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ Hanušovce nad Topľou k 31.12.2014 – 327 žiakov.
ZUŠ pravidelne prezentuje na verejnosti nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiakov organizovaním
koncertov a pokrýva požiadavky verejnosti na vystúpenia a prezentácie v rámci kultúrnych podujatí
mesta. Organizuje aj koncerty pre základné a materské školy nielen z nášho mesta, ale aj z priľahlých
obcí.
Každoročne sa žiaci zúčastňujú výtvarných a hudobných súťaží.
Hudobný odbor za r. 2014 má 22 umiestnení na prvých troch miestach.
Výtvarný odbor za r. 2014 má 6 umiestnení na prvých troch miestach
Stanovené ciele sa ZUŠ darí dosiahnuť aj vďaka kvalifikovaným pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom.
Interný zamestnanci /spolu/
Zamestnanci na kratší prac. úväzok
Hudobný odbor
6
6
Výtvarný odbor
1
0
Tanečný odbor
1
0
Nepedagogický zamestnanci
2
0

ZUŠ je rozpočtová organizácia, ktorá hospodári na základe ročne schváleného rozpočtu. Rozpočet
ZUŠ na r. 2014 bol schválený na základe uznesenia MsZ č. 373/2013 zo dňa 16.12.2013 vo finančnom
objeme 175 360,- €.
Rozpočtovým opatrením č. 2, uznesením MsZ č.417/2014 zo dňa 26.5.2014 bol zmenený objem
rozpočtu zo 175 360,- € na 174 447,- €.
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
POLOŽKA
610 mzdy
620 odvody
630 tovary a služby
640 nemocenské dávky

schválený
106 343,00 €
40 658,00 €
27 446,00 €
-------------

ROZPOĆET v €
upravený
106 343,00 €
40 658,00 €
27 231,65 €
214,35 €

skutočnosť
105 233,36 €
38 644,15 €
26 666,11 €
214,35 €

plnenie %
98,95 %
95,04 %
97,92 %
100,00 %

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie – položka 610
Poistné a príspevok do poisťovní – položka 620
Všetky položky 611 a 612 boli vyplatené na základe zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Na mzdách a odvodoch bolo ušetrené oproti rozpočtu a to z dôvodu, že so šiestimi zamestnancami
ZUŠ ukončila k 30.6.2014 pracovný pomer. Nových zamestnancov ZUŠ prijala až k 1.9.2014.
Energie, voda a komunikácia – položka 632
Medzi najvyššie čerpanie rozpočtu patria výdavky hradené z položky 632 na úhradu dodávky
a distribúcie elektriny, plynu a vody.
Úhrada za poštové a telekomunikačné služby.
Materiál – položka 633
Uhradené výdavky z rozpočtu za nákup učebných pomôcok pre potreby výtvarného, tanečného
a hudobného odboru, struny, notový materiál, výtvarný materiál, hudobné nástroje, kancelársky
nábytok.
Rutinná a štandardná údržba – položka 635
Oprava žalúzií.
Úprava interiéru za účelom zriadenia učebne a riaditeľne
Nájomné za nájom – položka 636
Úhrada za nájom nebytových priestorov za mesiace 9-12/2014. Prenajaté priestory slúžia ako učebňa
Výtvarného odboru a učebňa Hudobnej náuky.
Služby – položka 637
- úhrada výdavkov na školenia pracovníkov, za všeobecné služby,
- úhrada výdavkov zamestnancov na vstupnú zdravotnú prehliadku,
- poplatky a odvody,
- stravovanie zamestnancov,
- prídel do SF v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. ,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- služby bezpečnostného technika,
- technické zabezpečenie potrebné na realizáciu hudobno-dramatických projektov pre ZŠ a MŠ
- úhrada za odvoz komunálneho odpadu.

Na nemocenské dávky – podpoložka 642015
Nemocenské aj náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca platená zamestnávateľom.
Príjmy ZUŠ v r. 2014 tvorili poplatky – školné prijaté od rodičov žiakov .
V r. 2014 boli naplnené v sume 12 190,- € .
Žiaci prispievajú v zmysle VZN č. 29/2008.
V prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch 2,- € mesačne.
V základnom štúdiu skupinového vyučovania 4,- € mesačne.
V základnom štúdiu individuálneho vyučovania 5,- € mesačne.
Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa boli použité účelovo a hospodárne so zreteľom na
zabezpečenie prevádzky školy a kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3430,08 boli prevedené na účet zriaďovateľa v mesiaci
február 2015 a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2,23 € boli prevedené na účet
zriaďovateľa v mesiaci marec 2015.

