
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  O HOSPODÁRENÍ 

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY VALASKÁ  

ZA ROK 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná umelecká škola, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská 

 2015 

 

2 
 

1. Základné identifikačné údaje o organizácii:  

 

a) Názov:  Základná umelecká škola 

b) Adresa:  Záhradná 46/1, 976 46 Valaská 

c) Kontakty:  048/6176714, e-mail:zusvalaska@gmail.com 

d) Zriaďovateľ: Obec Valaská 

e)  Typ org. a pod./: Dodatkom č. 3 z dňa 11. 12.2013 k zriaďovateľskej listine, ktorá 

sa menila s účinnosťou od 1. 1. 2014 podľa § 4 ods. 1 2 zákona SNR č. 542/1990 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na 

právnu formu: Základnú umeleckú školu s právnou subjektivitou. 

 

2. Poslanie organizácie: 

  

Základným poslaním školy je vzdelávať a vychovávať žiakov v umeleckých 

odboroch. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie 

podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej 

školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred 

plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých, poskytuje 

základné umelecké vzdelanie v súlade s § 17 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), pripravuje na štúdium odborov vzdelávania 

umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, ale aj na štúdium na 

vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Vyučovanie 

prebieha v individuálnej a skupinovej forme, počty žiakov v jednotlivých  

vyučovacích predmetoch určujú učebné plány na školský rok. 

V našej škole sa vyučuje v týchto umeleckých  odboroch:  

 Výtvarný odbor 

 Hudobný odbor 

 Tanečný odbor 

 

3. Všeobecná charakteristika organizácie:  

 

a) Spôsob zriadenia: uznesenie č. 196/2013 OcZ 

b) Dátum zriadenia: 24. 07. 1996, s právnou subjektivitou od 1. 1. 2014 

c) Spoločenský význam: systematické využívanie voľného času detí a mládeže, 

osobnostný rozvoj a rozvíjanie prirodzeného talentu a emocionálnej inteligencie, 
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senzibility osobnosti a rozširovanie zážitkového sveta mladých ľudí, formovanie 

mladých ľudí nielen umelecky ale aj osobnostne a budovanie prirodzeného 

kultúrneho života v obci. ZUŠ zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie 

podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej 

školy, organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. 

 

4. Vedenie organizácie:  
 

a) Riaditeľka školy:   Mgr. Adriána Škrváňová  

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Bc. Martina Škantárová 

b) Rada školy: 

predseda:  Vlasta Pastorková 

                členovia:  Ing. Peter Minárik, Monika Senčeková, Jozef Vrbovský,   

                                 Martin Fačko Dis.art, Denisa Lepiešová 

c) Rodičovská  rada: Alena Kureková, Bc. Silvia Krupová,  Mg. Janeta Nitková,  

                               Ing. Lucia Ťažká 

5. Zamestnanci organizácie:  

Zamestnanci organizácie spolu 

 

Rok 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov vo 

fyzických 

osobách 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov vo 

fyzických osobách 

Zamestnanci 

spolu vo 

fyzických 

osobách 

Počet 

zamestnancov 

na dohody  

2015 15 4 19          0 

 

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania k 31. 12. 2015 

Skupina vzdelania Počet  pedag. 

zamestnancov 

Počet nepedag. 

zamestnancov 

Zamestnan

ci spolu 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s I. 

atestáciou 

1 0 1 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 5 2 7 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 1 0 1 

Vyššie odborné vzdelanie 7 0 7 

Úplné stredné vzdelanie a doplnkové 

pedagogické štúdium 
0 0 0 

Úplné stredné vzdelanie 1 2 3 
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Informácie o kvalifikačnom raste zamestnancov 

Kvalifikačný rast zamestnancov upravuje zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 25 

profesijný rozvoj. Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania 

kvalifikácie a profesijných kompetencií. Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme 

uskutočňuje prostredníctvom: 

 kontinuálneho vzdelávania 

 tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo 

odborných činností  

 sebavzdelávania  

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 

zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického 

zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti.  

Prehľad zamestnancov absolvujúcich vzdelávanie: 

Názov vzdelávania Rok 2015 

Adaptačné vzdelávanie 2 

Funkčné vzdelávanie 0 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 

Aktualizačné vzdelávanie 1 

 

6. Prehľad najdôležitejších udalostí počas kalendárneho roka:  
 

Hudobný a tanečný odbor 

P.č. Názov podujatia / akcie / krátke zhrnutie  Obdobie 

realizácie 

1 Polročný triedny koncert – Pisár  31.1.2016 

2 Polročný triedny koncert – Bundová, Pastorková, Jenča, Škrváňová 12.2.2015 

3 Polročný triedny koncert – Fačko, Medveď, Ciglerová 13.2.2015 

4 Polročný triedny koncert – Škantárová 3.3.2015 

5 Vystúpenie k „MDŽ“ – Obecný úrad Podbrezová 8.3.2015 

6 Vystúpenie k „MDŽ“ – Domov sociálnych služieb a rodiny „Hron“ – Dubová  13.3.2015 

7 Výchovný koncert – MŠ Predajná 31.3.2015 

8 Slávnosť „Svätého Juraja“ – Lopej  26.4.2015 

9 „Stavanie mája“ – Špecializované zariadenie „Tereza“ – Hronec  30.4.2015 

10 „Stavanie mája“ – námestie vo Valaskej 30.4.2015 
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11 Koncert ku „Dňu matiek“ – koncertná sála ZUŠ 13.5.2015 

12 Vystúpenie ku „Dňu matiek“ – KD Predajná  17.5.2015 

13 Vystúpenie – „65. výročie založenia ZŠ v Podbrezovej“ - DK  22.5.2015 

14 Triedny koncert – Ciglerová, Jenča, Škrváňová 15.6.2015 

15 Triedny koncert – Bundová, Medveď 17.6.2015 

16 Triedny koncert – Škantárová, Kureková 18.6.2015 

17 Triedny koncert – Pisár, Fačko 19.6.2015 

18 Triedny koncert – Pastorková 22.6.2015 

19 Záverečný koncert – KD vo Valaskej 26.6.2015 

20 Vystúpenie „Výročie oslobodenia obce Valaská“ – námestie vo Valaskej 3.10.2015 

21 Vystúpenie „Úcta k starším“ – MŠ Valaská 26.10.2015 

22 Vystúpenie k 13. výročiu založenia Domova sociálnych služieb a rodiny 

„Hron“ v Dubovej 

6.11.2015 

23 Vystúpenie k „Martinovi“ – Špecializované zariadenie „Tereza“ – Hronec  11.11.2015 

24 „Vystúpenie pre jubilantov“ – Matica slovenská – knižnica vo Valaskej 19.11.2015 

25 Mikulášsky koncert – koncertná sála ZUŠ 6.12.2015 

26 Vianočné vystúpenie pre ZŠ v Podbrezovej – DK v Podbrezovej 17.12.2015 

27 Vianočný koncert – KD vo Valaskej 20.12.2015 

 

 Aktivity tanečného odboru 

P.č. Názov podujatia / akcie / krátke zhrnutie  Obdobie 

realizácie 

1 Záverečný koncert – KD vo Valaskej 26.06.2015 

2 Vianočný koncert – KD vo Valaskej 20.12.2015 

 

Výstavy a aktivity výtvarného odboru 

P.č.  Názov podujatia / akcie / krátke zhrnutie  Obdobie 

realizácie 

1 Exkurzia v galériách v Banskej Bystrici 11.1.2015  

2 Exkurzia v galériách vo Zvolene a  Banskej Bystrici 1.2.2015 

3 Deň otvorených dverí a prípravný kurz na strednej umeleckej škole v B. Štiavnici 6.2.2015 

4 IX. Noc v zuške 14,15.2.2015 

5 Tvorivé dielne pre ZŠ s MŠ - Predajná 17.2.2015  

6 Exkurzia  - Hronský Beňadik, Tesáre, Bzovík, Dobrá Niva, Ostrá Lúka 22.2.2015 

7 Príprava absolventských projektov a príprava žiakov na talentové skúšky 28.2.2015 

8 Príprava absolventských projektov a príprava žiakov na talentové skúšky 7.3.2015  

9 Tvorivé dielne pre občianske združenie z Lipt. Mikuláša na Krpačove 13.3.2015 

10 Príprava absolventských projektov a príprava žiakov na talentové skúšky 14.3.2015 

11 Príprava absolventských projektov a príprava žiakov na talentové skúšky 21.3.2015 

12 Exkurzia - hrad Divín, Halíč, kostoly v Pôtore Veľkej Čalomiji, Rímske 

kúpele a travertíny v  Dudinciach 

22.3.2015 

13 Príprava žiakov na talentové skúšky 23.3.2015 

14 Exkurzia na Východnom Slovensku 2.4-5.4.2015 

15 Exkurzia -Románsky kostol v Bíňi, Kláštor v  Zsámbeku,  Palác a hrad vo 

Visegrade, Bazilika v  Ostrihome, Štúrovo 

18.4.2015  

 

16 Práca na Absolventských projektoch 1.5.2015 
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17 Príprava rekvizít na muzikál Soľ nad zlato 2.5.2015 

 Exkurzia - Pamätník v Nemeckej, kostol v Zolnej, Pamätník SNP a Galérie  

v Banskej Bystrici 

3.5.2015 

18 Príprava rekvizít na muzikál Soľ nad zlato 16.5.2015 

19 Exkurzia - Predná Hora, Kostol v Štítniku, Rytierske slávnosti  Turňa 23.5.2015  

20 Maľovanie na tváre na podujatí Deň detí - Valaská 24.5.2015 

21 Príprava rekvizít na muzikál Soľ nad zlato/príprava Abs. výstavy 30.5.2015  

22 Absolventská vernisáž 2014/2015 5.6.2015 

23 Účasť na kultúrno-športovom podujatí CHAMARIATOK2015 - Mazorník 6.6.2015 

24 Fotenie projektu „Brušné tance“ v Klásku- Podbrezová (Abs. projekt) 7.6.2015 

25 Exkurzia (hrad Muráň, Stratené tunely Mišany - Slavošovce 13.6.2015 

26 Príprava rekvizít na muzikál Soľ nad zlato/Projekt akčná maľba vo 

Farnosti Hronec 

20.6.2015 

27 Exkurzia kostol v Čeríne, galérie v B. Bystrici 21.6.2015 

28 Exkurzia - Martinské Hole, Ružomberok, Archa Lokus v Liptovských  

Sliačoch, Havránok, vodopád v Lúčkach 

1.7.2015 

29 Exkurzia v Čechách 8.7-11.7.2015 

30 Príprava kulís a rekvizít na muzikál Soľ nad zlato 13-16.7.2015 

31 Exkurzia - Poniky Vígľaš Zvolenská Slatina 19.7.2015  

32 Exkurzia - Súľovské skaly 22.7.2015 

33 X. Noc v zuške -Príprava kulís a rekvizít na muzikál Soľ nad 

zlato/príprava Absolventskej výstavy 

23.7-24.7 

34 Exkurzia - Poniky Vígľaš Dobrá Niva 26.7.2015 

35 Exkurzia - Oravský hrad Slanický ostrov 29.7.2015 

36 Exkurzia - Špania Dolina Harmanecká jaskyňa 1.8.2015 

37 Exkurzia - Diosgyor Eger Egersalok Ružiná Krupiná 12.8.2015 

38 Exkurzia - Detva -Kaľamárka 13.8.2015  

39 XI. Noc v zuške - Príprava kulís a rekvizít na muzikál Soľ nad zlato a 

muzikál Sv. Martin 

14,15.8.2015 

40 Maľba v priestoroch kostola v Hronci - Absolventský projekt 24-26.8.2015 

41 Exkurzia - Chorvátsko ostrov Krk 27-30.8.2015 

42 Exkurzia – Incheba - TITANIC, pamiatky - Rakúsko 1.9.2015 

43 Exkurzia - Zolná Absolventský projekt v plenéri 6.9.2015 

44 Vernisáž výstavy „HAIKU INAK Brezno“ 14.9.2015 

45 Práca na Absolventskom projekte -fotenie v Hriňovej 15.9.2015  

46 Tri Vody - zbieranie materiálu na školské projekty 19.9.2015 

47 Práca na Absolventskom projekte - fotenie v Detve 20.9.2015 

48 Exkurzia -Titanic, Danubiana, B. Štiavnica 4.10.2015 

49 Účasť na podujatí Chalupkovo Brezno 11-12.10.2015  

50 Exkurzia - Revúca Štítnik Ochtinská jaskyňa Ochtiná Rožňava 12.10.2015  

51 Exkurzia - Akadémia umení v BB, galérie v BB 16.10.2015  

52 Exkurzia v Prahe - práca na projekte HAIKU INAK 2 29-31.10.2015  

53 Exkurzia - Žilina, Národný cintorín v Martine,  Ružomberok 8.11.2015 

54 XII. Noc v Zuške 14-15.11.2015  

55 Exkurzia - Kremnica, Skalka pri Kremnici 6.12.2015 

56 Exkurzia - Kubín, Martin, Ružomberok 13.12.2015 

57 Exkurzia - Skalnaté pleso, galéria v Poprade 30.12.2015 
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7. Počet žiakov k 15. 9. kalendárneho roka, za ktorý sa správa vypracúva:  
 

Počet zapísaných žiakov k 15. 09. 2015 

 15.9.2015 

Počet zapísaných žiakov 275 

 

 

Počet  žiakov v jednotlivých odboroch 

 

Rok  

VO LDO HO TO 

2015 101 0 142 32 

 

Uvedená tabuľka vyjadruje počet zapísaných žiakov v jednotlivých odboroch k 15. 9. 

2015 podľa výkazu 40-01 kde sa žiaci započítavajú len jedenkrát v individuálnej 

forme vyučovania a jedenkrát v skupinovej forme vyučovania. To znamená, že žiaci 

ktorí v individuálnej alebo skupinovej forme vyučovania navštevujú dva hlavné 

predmety sú započítaní iba jeden krát. Do počtu žiakov sa neuvádzajú žiaci ktorí 

navštevujú viac základných umeleckých škôl a neposkytli čestné vyhlásenie o tom, že 

poskytli súhlas na započítanie do zberu údajov len jednej základnej umeleckej škole na 

území SR v súlade s § 7a ods. 5 zákona 597/2003 Z. z. Tak isto v tabuľke nie sú podľa 

metodických pokynov k vypĺňaniu štatistického výkazu škôl (MŠVVŠ-SR) 40-01 

započítaný žiaci nad 25 rokov.  

8. Stav v budovaní informačných a komunikačných systémov: 

 

Názov 2015 

Počítače v ks 4 

V administratíve 1 

Notebook 3 

Kopírka 3 

Tlačiarne 1 

Interaktívna tabuľa 1 

Televízor s pripojením na internet 1 

Reproduktory 1 set 

 

Pripojenie do internetovej siete je možné v 8 triedach (z 11) a v zborovni. ZUŠ 

Valaská využila v roku 2015 - 2% zo zaplatených daní rodičov ZUŠ v spolupráci 

s Občianskym združením Pekný deň na nákup reproduktorov do koncertnej sály. 
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9. Zapojenie sa do projektov podporovaných z domácich grantových schém: 

 

Nezapojili sme sa. 

10. Zapojenie sa do projektov podporovaných zo zahraničných grantových schém: 

 

Nezapojili sme sa. 

11. Príjmy organizácie  
 

Funkčná klasifikácia Základná umelecká škola  

 Upravený rozpočet 

k 31.12.2015 

Skutočnosť 

plnenie 

k 31.12.2015 

Príjmy poplatky a platby 223 13 500 € 13 500 € 

Dotácia 169 040 € 169 040 € 

Príjmy určené na výchovu a vzdelávanie - 

vzdelávacie poukazy 

678  € 678  € 

Odmeny na základe žiadosti – mimoriadne 

vianočné odmeny 

1 900 € 1 900 € 

Spolu  185 118 € 

  

13. Výdavky organizácie 

 

Funkčná klasifikácia 09.5.0.1. Základná umelecká škola 

Ekonomická 

klasifikácia 
rozpočtovej 

klasifikácie 

Názov  Schválený 

rozpočet 

2015 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2015  

Čerpanie 

k 31.12.2015  

610 Tarifné platy, príplatky, odmeny 108 620 € 113 701 € 113 701 € 

620 Poistné , príspevky 42 420 € 41 211 € 41 211 € 

632... El. energia, Vodné, stočné, poštové služby 8 400 € 8 378 € 8 378 € 

633... Prevádz. stroje, prístroje, všeobecný mat., 

knihy 

4 700 € 5 704 € 5 704 € 

635... Údržba výpočtovej a prevádzkovej techniky, 

budov 

2 250 € 1 593 € 1 593 € 

637... Služby – školenia, súťaže, stravovanie 16 150 € 14 531 € 14 531 € 

 Spolu 182 540 € 185 118 € 185 118 € 

 

 

14. Hospodársky výsledok – zhodnotenie: 
 

Výsledok hospodárenia za rok 2015 predstavoval účtovne sumu 185 118 €. HV je 

tvorený z nákladov a výnosov školy.  
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Výdavky za rok 2015 na ZUŠ boli vo výške 185 118 € t.j. 100 % z upraveného 

rozpočtu.  

Bežné výdavky sa rozpočtovali na činnosť ZUŠ - t.j. mzdy, odvody, energie, voda, 

poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, nájom a príslušné služby. 

Výdavky boli  kryté finančnými prostriedkami  od zriaďovateľa a zo štátneho rozpočtu 

- vzdelávacie poukazy.  

610 - Tarifný plat, funkčný plat a náhrady miezd  

Výdavky na mzdy boli čerpané na zamestnancov Základnej umeleckej školy. Na 

tarifné platy bolo použité    95 384 €, príplatky a na odmeny 18 317 €.  

 

620 - Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.  

Výdavky na poistenia do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne sa týkali vyššie 

uvedených miezd, odvodov z dohôd  - do VšZP bolo uhradené 7 351 €, do ostatných 

zdravotných poisťovní 4 329 €. 

632 - Energie, voda a komunikácie  

Čerpanie výdavkov na elektrickú energiu a teplo bolo vo výške 7 493 €. Vodné a 

stočné bolo čerpané vo výške 70 €, poplatky za  mobilný telefón a poštovné vo výške       

815  €. 

633 - Materiál  

Výdavky na materiál boli kryté z viacerých zdrojov – zo vzdelávacích poukazov 

a z príspevku zriaďovateľa. Interiérové vybavenie 326 €, všeobecný materiál –

kancelárske potreby, potreby pre jednotlivé odbory 3 027 €, zo vzdelávacích poukazov 

 678 €, knihy a časopisy 301 €. 

635  - Údržba výpočtovej techniky 

 licencia na AsC agendu pre ZUŠ 199 €, Korwin – 187,20 €,  Vema – 158,40 € 

637 - Služby  

Výdavky boli kryté hlavne z prostriedkov zriaďovateľa zdroj 41  
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Všeobecné služby – ako BOZP, spracovanie miezd, poplatky banke za vedenie účtov 

ZUŠ €, na stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, na povinný prídel do 

sociálneho fondu , na dohody Do BPŠ, Do PČ, Do VP  14 531 €. 

Zdroj 111 - Zo štátneho rozpočtu  

Výdavky boli kryté z rozpočtu štátu – vzdelávacie poukazy. Boli použité na povinné 

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu  

v sume 678  €. 

15. Vývoj stavu majetku organizácie a výsledky inventarizácie: 
 

Vývoj stavu majetku organizácie a výsledky inventarizácie v € 

            

Majetok Ú 

č 

e 

t 

Skutočný stav 

majetku 

k 31.12. 2014 

Prírastky k 

31.12 

2015 

Úbytky 

k 31.12 

2015 

Konečná 

suma v € 

k 31.12. 

2015 

A.  Majetok  spolu  96 603,60 €   96 603,60 € 

Stavby  021     

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 21 705,35 €  1661,48 € 20 043,87 € 

Podsúvahový súčet od 200 – 1700 € 751 19 388,25 € 1593,50 €  20 981,75 € 

 

Zistený inventarizačný rozdiel medzi fyzickým stavom a stavom podľa účtovnej evidencie  

nebol zistený . 

(Pri inventarizácii majetku vedeného v operatívnej evidencií:  skutočný stav zistený fyzickou 

inventúrou súhlasí so stavom v operatívnej evidencií.) 
 

16. Zhrnutie – sumár: /ako sa organizácii podarilo naplniť ciele v danom roku, školský vzdelávací 

a výchovný program, kontinuálne vzdelávanie a pod./ 

 

V školskom roku 2014/2015 absolvovalo štúdium v Základnej umeleckej škole spolu 20 

žiakov. Na I. stupni v prvej časti absolvovalo: v hudobnom odbore 8 žiakov, vo 

výtvarnom odbore 8 žiakov. V druhej časti I stupňa základného štúdia absolvovala v HO 

1 žiačka, vo VO 2 žiačky. 

II. stupeň základného štúdia v HO,TO,VO absolvovalo 0 žiakov. 

Na štúdium v školskom roku 2015/2016 k 15. 9. 2015 nastúpilo v hudobnom odbore: do 

prípravného štúdia 21 žiakov, do 1. ročníka, 1. časti - ISCED 1B I. stupňa 29 žiakov. 

V tanečnom odbore nastúpilo do 1. ročníka  1.časti I. stupňa 16 žiakov. Vo výtvarnom 
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odbore nastúpilo do prípravného štúdia 20 žiakov a do 1. ročníka 1. časti I. stupňa 16 

žiakov. 

V hudobnom odbore sa podarilo zvýšiť umeleckú úroveň a počet verejných vystúpení, 

zviditeľniť ZUŠ nielen v obci Valaská ale aj v širšom okolí. 

Vo výtvarnom odbore žiaci kooperovali s ostatnými  odbormi ZUŠ, prezentovali sa 

výstavami svojich prác, absolvovali množstvo exkurzii a zapájali sa aj do spolupráce 

s inými subjektmi. 

Tanečný odbor  úzko spolupracoval s hudobným odborom, predovšetkým realizoval svoje 

interpretácie v záverečnom a vianočnom koncerte a bol pozvaný na otvorenie plesu 

v Hronci. 

V rámci kontinuálneho vzdelávania pokračuje v štúdiu na vysokých školách jeden 

pedagogický zamestnanec a jeden pokračuje v atestačnom vzdelávaní.  

V roku 2015 sme premiérovali muzikál Soľ nad zlato a zapájali sme sa do miestneho 

kultúrneho života  a to hlavne vystúpeniami našich žiakov a pedagógov na akciách 

organizovaných  Základnou umeleckou školou a obcou Valaská, ale aj spoluprácou 

základných škôl na elokovaných pracoviskách základnej umeleckej školy. 

 

 

 

 

 

 
Správu vypracovala: 

Mgr. Adriána Škrváňová 

 

Vo Valaskej 21. 03. 2016 

 

 

Správu schválila:       Mgr. Adriána Škrváňová 

         riaditeľka Základnej umeleckej školy 


