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SPRÁVA		O		VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ		ČINNOSTI,		VÝSLEDKOCH	
 

A  PODMIENKACH  ZUŠ JOSEPHA HAYDNA GALANTA 
 

Školský rok 2020/2021 
 
 

 
1.  Základné identifikačné údaje o škole 

 
Názov školy:       Základná umelecká škola Josepha Haydna 
Adresa:                Hlavná 1007/20, 924 01 Galanta 
Telefón:                031/780 23-69 
e-mail:                 zus.galanta@gmail.com 
web stránka:         www. zusjosephhaydn.sk 
 
Zriadovateľ:              Mestský úrad Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 
Riaditeľ:                   Mgr. Mária Takáčová, DiS.art.  
Vyučovací jazyk:       slovenský 
Učebné plány:                    Štátny vzdelávací program ZUŠ schválilo MŠ SR dňa 
15.júna 2015  pod číslom 2015-6346/29045:3-10A0 pre základné umelecké školy 
  
Poradné a iniciatívne  orgány školy: Pedagogická rada (všetci pedagógovia školy) 
Umelecká rada školy (vedúci jednotlivých hudobných oddelení) 
Rada školy (zložená z pedagógov, nepedagogických pracovníkov, rodičov a poslancov MsZ)                            
Výbor RZ pri ZUŠ Josepha Haydna (zástupcovia rodičov) 
 
 

 
2. Počet tried / žiakov  (stav k 30.06.2021) 

 
           Na škole máme 17 tried a nasledujúce oddelenia: klavírne, sláčikové, gitarové, 
spevácke, oddelenie dychových nástrojov, hudobnej náuky, komornej hudby.  
 
          Na prvom stupni (v prípravnom štúdiu, v ročníkoch prvej časti,1.-3.r.druhej časti 
základného štúdia) študovalo a ukončilo jednotlivé ročníky 204 žiakov. 
           
Ročníky PŠ 1.ročník 

1.časti 
2.ročník 
1.časti 

3.ročník 
1.časti 

4.ročník 
1.časti 

1.ročník 
2.časti  

2.ročník 
2.časti  

3.ročník 
2.časti 

Spolu 
I. stupeň 

Počet 
žiakov 

     0    46    39      29      24    19 28      19    204 
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 Na druhom stupni (1.-4.ročník ) študovalo a ukončilo jednotlivé ročníky 22 žiakov. 
 
Ročníky 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Spolu 

II. stupeň 

Počet žiakov 5 9 4         4          22 
 

 
 
 V štúdiu pre dospelých (ŠPD 1.-4.ročník) študovalo a ukončilo jednotlivé ročníky   
 17 študentov.  
 
Ročníky 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Spolu 

Počet 
študentov 

  
          6 

 
          3 

 
         6 

 
          2 

 
17 

      
 
 

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 
 
 V školskom roku 2020/2021 z celkového počtu 208 žiakov prihlásených k 15.9.2020 (zber 
údajov) úspešne ukončilo školský rok 208 žiakov. Z 208 žiakov prospelo s vyznamenaním 
191  žiakov, prospelo 17 žiakov. 
  

 
4.  Študijné odbory a jednotlivé vyučovacie predmety 

 
 
Naša škola poskytuje vzdelávanie v hudobnom odbore, ktorý má 5 oddelení: dychové, 
strunové , sláčikové, spevácke, klávesové . 
Hlavný predmet : hra na hudobnom nástroji (zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, trúbka, 
klarinet, klasická gitara, husle, spev, klavír, keyboard, akordeón)- individuálne vyučovanie. 
Povinné voliteľné predmety :  
hudobná náuka (kolektívne vyučovanie), komorná hra, štvorručná hra, komorný spev, hra 
v orchestri, súborová hra  
 
 

5.  Zamestnanci školy 
  
 
 Fyzický stav Prepočítaný stav 

Celkový počet zamestnancov k 
30.06.2021 

18 15,41 

 pedagogickí  zamestnanci 15 13,17 
 nepedagogickí zamestnanci 3 1,8 
 administratíva 2 1 
 prevádzkoví zamestnanci 1 0,80 
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6. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 
 
     Z celkového počtu 16 pedagógov je 16 kvalifikovaných.  
 
 

7.   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

Mgr. Mária Takáčová, DiS.art. v r. 2021  úspešne absolvovala Základný modul funkčného 
vzdelávania. 
 
 
 

8. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
 
Okrem výchovno-vzdelávacej práce v oblasti základného umeleckého školstva kladieme dôraz 
na mimoškolské aktivity, ktorými prezentujeme na verejnosti svoje zameranie na hudobnú 
kultúru v našom meste. Spolupracujeme s množstvom kultúrnych a spoločenských organizácií 
a inštitúcií (MsKs, Vlastivedné múzeum, Dom Matice slovenskej, Galantské osvetové 
stredisko, Galantská knižnica, Centrum voľného času, Patria – domov dôchodcov a i. ). 
Touto hudobnou činnosťou si naši žiaci aj pedagógovia v praxi vyskúšajú nadobudnuté 
vedomosti z hudby a majú tak možnosť prejaviť sa umením. 
Pre spomínané inštitúcie sme v školskom roku 2019/2020 do 13. marca 2020, keď bolo 
prerušené vyučovanie z dôvodu šírenia koronavírusu,  poskytli hudobný program, na ktorom sa 
predstavili pedagógovia aj žiaci našej školy.  
V školskom roku 2020/2021 naša škola uskutočnila: 
 
 Kvôli pandemickej situácií a následným obemdzenia, sa v šk. roku 2020/2021 konali 
naše verejné vystúpenia v obmedzenom počte. Napriek tomu sa uskutočnili žiacke koncerty 
v exteriéry v jarných mesiacoch, pod názvom Hudobné piatky v spolupráci s MsKs Galana, tiež 
sa uskutočnil tradičný Promenádny koncert, s menšou zmenou- tentokrát bol aj zároveň 
Absolventským koncertom. Uskutočnil sa na Nádvori NK. 
 
 
 

9. Spolupráca ZUŠ J. Haydna so základnými školami  
 
 
Plánované výchovné koncerty pre ZŠ v Galante (ZŠ G. Dusíka, ZŠ Štefánikova, ZŠ SNP a ZŠ 
s VJM Z. Kodálya) ktoré mali byť realizované v mesiaci apríl sme pre pandémiu koronavírusu 
zrušili.  
 

10. Spolupráca s partnerskými školami  ZUŠ Mikulov (Česká    republika) 
a AMI Fertőd (Maďarsko)      
 

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi ZUŠ Mikulov a ZUŠ Josepha Haydna Galanta sa po 
niekoľkých rokoch neuskutočnila, kvoli pandémií, ale radi nadviažeme v zabehnutej tradícií, aj 
v šk. roku 2021/2022. Plánované stretnutie so ZUŠ Mikulov, je na apríl 2022.  
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11. Výsledky a účasť žiakov  na súťažiach 
 
 
 Pre pandémiu koronavírusu boli všetky celoslovenské súťaže od polovice marca 2020 zrušené. 
 
 

12. Údaje o výsledku inšpekčnej činnosti 
 
 
V školskom roku 2020/2021 nebola na našej škole vykonaná inšpekčná činnosť zo Štátnej 
školskej inšpekcie. 
 
 
 
 

13. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy 
 
Naša škola v školskom roku 2020/2021 nebola príjemcom vzdelávacích poukazov a nezískala 
z nich žiadne finančné prostriedky. 
 
 
 

14. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

     Škola sídli v dvojpodlažnej budove v mestskom parku. Na prízemí je riaditeľňa, zborovňa, 
kancelárie a dve učebne. Na prvom poschodí je sedem učební a na druhom poschodí sú štyri 
učebne. Keďže na našej škole prevláda individuálne vyučovanie, učebne sú prispôsobené 
daným podmienkam. Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni, neustále 
dopĺňame inventár školy o kvalitné hudobné nástroje. V školskom roku 2020/2021 sme 
vytvorili kuchynku v zborovni pre pedagógov, kompletne sa zrekonštruovala strecha budovy, 
vymenili sa podlahy na prízemí. 
 
      
 

15. Rozpočet na rok 2020/2021 
 
 
 
 Schválený rozpočet  v € Upravený rozpočet v € 

Mzdy a odvody 272 710      - 
Tovary a služby 30 055     - 

Zriaďovateľ 302 765    - 
Vlastné príjmy 22 000    - 
 S p o l u 324 765    -       

 
 

18. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť 
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V školskom roku 2020/2021 sme dostali finančné prostriedky: 
od rodičov - školné vo výške  18 670 ,- €. 

 
 
 
 

19. Finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
 

 
V školskom roku 2020/2021 sme dostali: 
Vratka: 57,29,- 
Dobropis: 126, 37,- 
Projekt – z úradu práce: 34 750, 32,- 
Rekonštrukcia strechy: 30 000,- 
Podklad pod strechou: 3000,- 
Absolventský koncert: 500,- 
 
 
 

20. SWOT analýza oblasti, v ktorých má škola silné a slabé stránky, kde vidí príležitosti 
k zvýšeniu kvality školy a v čom sú riziká školy 

 
20. 1 Silné stránky 
• Škola sa dlhodobou 60 – ročnou a výbornou tradíciou, s ustáleným počtom žiakov bez 

väčších výkyvov v zmysle úbytkov a neprimeraných nárastov, 
• Vysoké pracovné nasadenie členov umeleckej rady, vedenia školy a pedagógov, 
• Existencia komorných združení žiakov, orchestra ako aj ďalších možností rozvoja žiakov a 

prezentácia činnosti školy a tiež príležitostne komorné zoskupenia vznikajúce z nadšenia 
žiakov gitarových a iných tried, 

• Organizovanie festivalu Galantské hudobné dni (pozývanie silných umeleckých osobností), 
• Participácia ZUŠ na projektoch družobných škôl a tvorba vlastných projektov za účasti v 

týchto škôl ( ZUŠ Mikulov, ZUŠ Fertöd), 
• Realizácia koncertov v miestnych inštitúciách (DK Patria, Vlastivedné múzeum, Galantské 

osvetové stredisko, MsKs Galanta a i.), 
• Realizácia koncertov pre žiakov ZŠ, 
• Realizácia podujatí na základe medziodborovej spolupráce, 
• Dobre nastavená spolupráca s rôznymi miestnymi inštitúciami, 
• Vylepšený technický stav školy (nová strecha, nová kuchyňa, nové podlahy, nová 

interaktívna tabuľa ), 
• Dobré materiálno-technické vybavenie školy, s možnosťou zapožičiavania hudobných 

nástrojov pre žiakov, nevyhnutné zariadenie v triedach a zborovni, prístup na internet, 
vybavenie tried tabletmi, audio prehrávačmi, notami, hudobnými nástrojmi a ďalšími 
učebnými pomôckami na vyžiadanie pedagógov,  

• Existencia parku a možnosti jeho využitia na realizáciu podujatí, koncertov v jarných a 
letných mesiacoch. 

• Aktuálne: v spolupráci s MsKs- usporadúvanie koncertov pod názvom Hudobné večery a 
ich realizácia, v miestnom parku v Galante ( s využitím autentických priestorov blízko 
neogotického kaštieľa), 

• Silná a dlhodobá tradícia usporadúvania absolventských koncertov, 
• Zabezpečenie kontinuálneho pedagogického a výchovného procesu, výberom 

kvalifikovaných pedagogických a nepedagogických zamestnancov,  
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• Osvojenie si pravidiel online vyučovania, existujúca a funkčná webstránka školy, aktívny 
účet školy na Facebook-u 

• Dobrá spolupráca vedenia školy s poradnými orgánmi školy ako rada školy, rodičovské 
združenie a i. 

• Otvorenosť vedenia školy novým podnetom a ich spracovanie v prospech rozvoja školy, 
• ZUŠ je školou s úctou k tradícií a hodnotám. 
 
 
II. 3.2 Slabé stránky  
• Stagnujúci, resp. minimálny rozvoj školy  
• Nízky záujem zamestnancov o ďalší rozvoj z hľadiska elektronizácie školy (iZUŠ a i.) 
• Nevyužité možnosti ZUŠ ako organizátora odborných seminárov, workshopov,  
• Nízky záujem zamestnancov o ďalšie vzdelávanie a kariérny rast (atestácia I. a II.),  
• Nízky počet pedagógov s 1. atestáciou, 
• Nedostatok tried pre rozširovanie hudobných odborov, počtu žiakov, počtu učiteľov, 
• Stagnujúci záujem školy vytvárať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy so školami v 

zahraničí okrem Českej republiky, Maďarska aj v iných krajinách (jazyková bariéra), 
• Množstva nevyužitých nápadov na realizáciu podnetných a hodnotných podujatí, aktivity 

školy smerujúce k pritiahnutiu pozornosti obyvateľov mestskej časti ako napr. Deň 
otvorených dverí, koncerty v parku, workshopy v parku, koncerty pre deti v MŠ, 

• Stagnujúci záujem zo strany ZUŠ na spoluprácu s ďalšími ZUŠ Slovenska, 
• Nízky záujem vedenia školy o prezentovanie práce školy v médiách (RTV Krea, STV, 

Galantské noviny a i.) 
• Nevyužitý priestor v suteréne budovy školy (potreba prerábky) 
 
 
II. 3.3 Príležitosti 
• Získavanie finančných prostriedkov z grantov, od sponzorov alebo z eurofondov, 
• Vylepšenie vykonávanej činnosti ako napríklad rôznorodé marketingové aktivity návrhy 

elektronických pozvánok na podujatia, prezentácia a zverejňovanie podujatí s ohľadom na 
GDPR a i. 

• Skvalitňovanie vyučovacieho procesu zavádzaní moderných progresívnych prvkov, 
• Ďalšie budovanie goodwill školy t.zn. dobrého mena, resp. dobrého obrazu organizácie 

mesta,  
• Hľadanie nových možností rozšírenia kapacity školy na vyučovanie, 
• Tvorba hodnotných projektov so zapojením všetkých oddelení školy ako napr.: hudobné 

rozprávky  
• Realizácia nových projektov, pre prebúdzanie tradícií folklóru s využitím miestnych, resp. 

tradičných krojov  
• Existencia parku a možnosti jeho využitia na realizáciu podujatí, koncertov v jarných a 

letných mesiacoch 
• Existencia neogotického kaštieľa a jeho obnovených priestorov na usporadúvanie podujatí a 

koncertov preverejnosť  
• Rozšírenie priestorov školy pre možnosť zvýšenia počtu prijatých žiakov  
 
II. 3.4 Riziká - ohrozenia 
 
• Pretrvávajúce nízke finančné ohodnotenie práce pedagogických nepedagogických 

zamestnancov,  
• Hrozba normatívneho financovania, 
• Nedostatočný počet uchádzačov o štúdium z hľadiska preferencie iných atraktívnych 

spopularizovaných činností, 



 
 

 7 

• Zvýšenie počtu, resp. výskyt súkromných umeleckých škôl ako konkurencie pre štátne ZUŠ 
(len v zmysle odlivu určitého počtu žiakov, nie v kvalite ponuky, kde štátne ZUŠ nemajú 
konkurenciu), 

• Strata záujmu spoločnosti venovať potrebe existencie ZUŠ pozornosť, 
• Ľahostajnosť k riešeniu problematiky nízkych rozpočtov pre ZUŠ, 
• Nezáujem sponzorov o podporu vzdelávacích inštitúcií, 
• Naďalej pretrvávajúci nezáujem o tvorbu projektov pre získanie eurofondov a iných 

sponzorov, 
• Nedostatok žiakov vplyvom demografického vývoja, 
• Rastúce ceny tovarov a služieb = zvýšené náklady ZUŠ na prevádzku, 
• Nemožnosť ďalšieho rozvoja škôl vplyvom obmedzujúcich skutočnosti vyplývajúcich z 

nízkeho financovania. 
 
 

    20. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2020/2021 
a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
 
     Cieľom a poslaním našej školy je vytvárať podmienky, aby sa škola tohto typu stala nielen 
centrom umeleckého vzdelávania, ale hlavne nositeľkou kultúry a kultúrnosti v meste, kde 
pôsobí. 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala riaditeľka školy:                                                Mgr. Mária Takáčová, DiS.art. 
V Galante dňa  28. septembra 2021 
      
  
 
  
Na vedomie:  
Predseda Rady školy pri ZUŠ J. Haydna                             Michal Doháňoš  DiS.art. 
V Galante dňa 28.septembra 2021                   


