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Hodnotiaca správa za školský rok 2014/2015
1. Identifikačné údaje o škole:
a)

Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Poštová 809, 020 01 Púchov
Tel. číslo: 042/4631681,
E-mail: zuspuchov@gmail.com
Internetová adresa: zuspuchov.sk
Zriaďovateľ: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
Mená vedúcich zamestnancov a ich funkcie: Mgr. Zdenka Tunegová, riaditeľka ZUŠ
Mgr. Peter Stupavský, zástupca RŠ
Rada školy:

Mgr. Vladimír Gajdoš, predseda
Mgr. Lenka Pastorková, pedagogický zamestnanec
Anna Zubeková, nepedagogický zamestnanec
Mgr. Ivana Vančová, za zriaďovateľa
Mgr. Peter Bílik, poslanec
Mgr. Hedviga Šulcová, poslanec
Irena Kováčiková, poslanec
PhDr. Miriam Jurštáková, za rodičov
Alena Kevická, za rodičov
Mgr. Tatiana Hloušková, za rodičov
Martina Crkoňová, za rodičov

b) Údaje o počte žiakov:
Celkový stav žiakov v ZUŠ 15.09.2014
Hudobný odbor
PŠ:

56

I. stupeň:

306

II. stupeň:

26

ŠPD:

3

HO spolu:

391

Výtvarný odbor
I. stupeň:

336

II. stupeň:

9

VO spolu:

345

Tanečný odbor
PŠ:

4

I. stupeň:

13

TO spolu:

17

Žiakov spolu:

753

Z toho pobočky
Beluša HO:

37

Beluša VO:

50

Beluša spolu:

87

Led. Rovne HO:

52

Led. Rovne VO:

43

Led. Rovne spolu:

95

Záriečie HO:

29

Záriečie VO:

38

Záriečie spolu:

67

Púchov HO:

273

Púchov VO:

214

Púchov TO:

17

Púchov spolu:

504

Celkový stav žiakov v ZUŠ 26.01.2015

Hudobný odbor
PŠ:

55

Vymeškané hodiny:

I. stupeň:

300

II. stupeň:

25

- priemer na žiaka:

ŠPD:

2

- neospravedlnené: 8

HO spolu:

382

Výtvarný odbor
I. stupeň:

328

II. stupeň:

9

VO spolu:

337

Tanečný odbor
PŠ:

4

I. stupeň:

12

TO spolu:

16

Žiakov spolu:

735

Z toho pobočky
Beluša HO:

37

Beluša VO:

50

Beluša spolu:

87

Led. Rovne HO:

50

Led. Rovne VO:

42

Led. Rovne spolu:

92

Záriečie HO:

28

Záriečie VO:

35

Záriečie spolu:

63

Púchov HO:

267

Púchov VO:

210

Púchov TO:

16

Púchov spolu:

493

- ospravedlnené: 2307
3

Celkový stav žiakov v ZUŠ ku 18.6.2015
Hudobný odbor
PŠ:

53

Vymeškané

hodiny: 2102
I. stupeň:

294

- ospravedlnené:

24

- priemer na žiaka:

2102
II. stupeň:
3
ŠPD:
HO spolu

2
373

Výtvarný odbor
PVV:

7

I. stupeň:

290

II. stupeň

36

VO spolu:

333

Tanečný odbor
PŠ:
I. stupeň:
TO spolu:
Žiakov spolu:

4
12
16
722

Z toho pobočky
Beluša HO:

34

Beluša VO:

48

Beluša spolu:

82

Led. Rovne HO:

54

Led. Rovne VO:

43

Led. Rovne spolu:

97

Záriečie HO:

39

Záriečie VO:

35

Záriečie spolu:

74

Púchov HO:

246

Púchov VO:

207

Púchov TO:

16

Púchov spolu:

469

c) Počet prijatých žiakov do PHV a I. ročníka ZUŠ
v hudobnom odbore - 67
v tanečnom odbore - 9
vo výtvarnom odbore - 68
d) Z našej školy nastúpil na štúdium v Konzervatóriu Žilina Michal Ondrička a Emma
Staňová na Konzervatórium do Bratislavy.
e) Viď celkový stav žiakov
f) Zoznam študijných odborov:
Hudobný odbor – hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, spev a zborový spev,
dychové nástroje – hra na zobcovej flaute a flaute, trubke, saxofóne, hra na bicích
nástrojoch, sláčikových nástrojoch – husle, violoncelle, hra na gitare, dvojročné prípravné
štúdium – hudobná náuka
Výtvarný odbor –maľba, kresba, grafika, práca s materiálom (keramika, tvorba
šperku, odev... ) a dekoratívne činnosti
Tanečný odbor – tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax,
kreatívny tanec
Výchova a vzdelávanie sa zabezpečuje podľa učebných plánov pre ZUŠ, schválených
Ministerstvom školstva SR dňa 22.12.2003 pod č. 11 215/2003 a podľa vypracovaného ŠkVP.

g) Údaje o počte zamestnancov
Počet všetkých zamestnancov bol 38, z toho pedagogických 35 a 3 nepedagogickí. Počet
pedagogických zamestnancov na dobu neurčitú 27, 3 pedagogickí zamestnanci boli prijatí na
dobu určitú a 5 pedagogických zamestnancov bolo prijatých na dohodu.
Zamestnanci na dohodu boli študentmi konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým
zameraním. Vyučujúca TO je nekvalifikovaná.

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali podľa plánu kontinuálneho vzdelávania schváleného
zriaďovateľom, na druhú atestáciu sa pripravovali – Mgr. Jana Michaliková, Mgr. Mária
Dorčíková a na I. atestáciu Mgr. Peter Stupavský, Mgr. Zuzana Kredatusová, Oľga Plačková,
DiS.art. a 4 pedagogickí zamestnanci – Mgr. Mária Olšáková, Mgr. Juraj Olšák, Mgr. Jana
Marmanová, Ivan Sadloň, Mgr. Iveta Žilovcová - ukončili aktualizačné vzdelávanie, za ktoré
získali kredity.

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
ZUŠ pripravila od septembra niekoľko desiatok akcií: verejné koncerty, rôzne vystúpenia,
mestské podujatia, výstavy, vernisáže, benefície a mnoho ďalších umeleckých aktivít, ktoré sa

významným spôsobom zaslúžili o kultúrnu tvár Mesta Púchov a okolitých obcí, kde pôsobia
naše elokované pracoviská.
V hudobnom odbore sa v tomto školskom roku darilo vo všetkých nástrojových
oddeleniach.
Klavírne súťaže:
Michaela Šuriová
Adela Čviriková
Adela Čviriková
Michaela Šuriová
Katarína Cekulová
Michaela Šuriová
Adela Čviriková
Gabriela Paganíková
Gabriela Paganíková
Katarína Cekulová
Viktória Vetešková
Mária Anna Špačková

Klavírna súťaž Bojnice

zlaté pásmo
štvorručná hra
zlaté pásmo
strieborné pásmo
strieborné pásmo
strieborné pásmo
strieborné pásmo
strieborné pásmo
strieborné pásmo
bronzové pásmo
bronzové pásmo
bronzové pásmo

Klavírna súťaž Bojnice
Klavírna súťaž Bojnice
Klavírna súťaž Bojnice
Klavírna súťaž Trnava
Klavírna súťaž Trnava
Schneiderova Trnava
Klavírna súťaž Bojnice
Schneiderova Trnava
Schneiderova Trnava
Schneiderova Trnava

bronzové pásmo
čestné uznanie
5. miesto
5. miesto
3. miesto

Husľová súťaž R. Országa
Husľová súťaž R. Országa
Celoslovenská súťaž husľové
talenty Ivana Ballu
-„-

Katarína Pantoková

zlaté pásmo

Katarína Pantoková

zlaté pásmo

Tomáš Paliesek
Lenka Jurdová

bronzové pásmo
strieborné pásmo

Medzinárodná súťaž Kysucké
Nové Mesto
Medzinárodná akordeónová súťaž
Rajecké Teplice
-„–
Medzinárodný akordeónový
festival Euromussette-golden tango

Husľové súťaže:
Valéria Šatková
Anette Hloušková
Anette Hloušková
Valéria Šatková
Jana Mária Gabčová

Akordeónové súťaže:

Dychové nástroje:
Ema Staňová
Žofia Lutišanová
Diana Janíčková
Lucia Odváhová
Katarína Tománková
Ema Staňová
Žofia Lutišanová
Bc. Michaela Pavlacová

bronzové pásmo trio
- „-„bronzové pásmo duo
-„bronzové pásmo trio
-„-„-

Musica Camerata Bratislava
-„-„-„-„Medzinárodná súťažná prehliadka
Júliusa fon Beliczayho Komárno
-„-

Lucia Odváhová
Katarína Tománková

strieborné pásmo duo
-„-

-„-„-

Spevácke súťaže:
Karin Riljaková

3. miesto

Novácky talent

1. miesto

Celoslovenská súťaž Veľkonočná
pohľadnica Myjava
Celoslovenská grafická súťaž
Novoročenky
Celoslovenská vernisáž
medzinárodnou účasťou – Cesta
čiary Kremnica
-„–
-„–
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„Celoslovenská súťaž Vesmír
očami detí
-„–
-„–
-„–
-„–
-„–
-„-„-„Dobšinského rozprávkovo
-„–
-„–
-„–

Výtvarný odbor
Laura Hošková

cena
Michaela Šuriová
Michaela Gabčová
Alexandra Rafajová
Vanda Valachová
Lenka Chudadová
Daniel Bulko
Laura Beretová
Patrik Martikáň
Bartolomej Dvorský
Elena Valachová
Filip Vrábel
Lucia Vráblová
Timea Štefániková
Vanda Valachová
Michaela Gabčová
Alexandra Rafajová
Vanesa Klučková
Michaela Šuriová
Barbora Jurovčíková
Katarína Bazalová
Angelika Loduhová
Lujza Geregová

strieborné pásmo
-„-„-„cena
osobité ocenenie
za kolekciu
prác
čestné uznanie
-„-„-„-„strieborné pásmo
-„-„-„-„čestné uznanie
-„-„víťazná práca

Lenka Kučerová
Ema Vráblová
Klaudia Bujnová
Ema Potočná
Richard Hrutka
Pierre Rosina
Ferko Zvonek
Ema Boleková
Zuzana Ofúkaná
Roman Barcík
Monika Michaela Pagáčová
Aneta Bieliková

ocenenie za región
postup do celosl. kola
-„-„-„1. miesto okresné kolo
3. miesto okresné kolo
1. miesto krajské kolo
2. miesto
cena za kolekciu
cena za kolekciu
cena za kolekciu

Lívia Barková
Lenka Chudadová
Ema Potočná
Nina Bystrianska
Alexandra Molnárová
Sabína Hrančíková
Timea Zigová
Viliam Kozánek
Barbora Juhaniaková
Zuzana Škulcová
Ferko Zvonek
Tamara Chovancová
Bianka Farag
Nina Štefeková
Sofia Vojcíková
Ela Majská
Pavlína Bobotová
Elizabeth Behan
Matej Rosina
Matúš Šulík
Romana Hrebíková
Simona Ciesarová
Emma Michalcová
Nina Bystrianska
Alica Masláková
Klára Drábiková
Matúš Jurovčík
Anna Jancíková
Pavlína Fedorová
Barbora Zieglerová
Adela Černášková
Šimon Vančo
Viktória Pavlovičová
Laura Ščasná
Katarína Markovičová
Marie Kršková
Andrea Jancíková
Klára Oravíková
Alexandra Rišková
Adam Riško
Natália Ondričková
Adela Cengelová
Laura Hošková
Barbora Zieglerová
Viktória Dolinská
Viktória Pavlovičová

cena za kolekciu
cena za kolekciu
2. miesto
3. miesto
3. miesto
cena za kolekciu prác
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„
čestné uznanie
-„-„-„cena za kolekciu grafík
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„cena antikvariátu
špeciálna cena mesta
čestné uznanie
-„-„-„-„-

-„–
-„–
-„–
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„Výtvarné alternatívy P.Bystrica
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„Banská Bystrica – téma Príroda
-„Medzinárodná súťaž Bienále
grafiky detí a mládeže
Poľsko 2014
-„-„-

Koncertná činnosť v ZUŠ Púchov sa začala Otváracím koncertom dňa 21.10.2014
v MŽD Púchov. K významným kultúrnym akciám našej školy patria predovšetkým tieto
koncerty: Hudobné večery, ktoré sa konali dňa 9.12.2014 - hosťom boli D. Félix Valdés y
Valentín-Gamazo, španielsky veľvyslanec na Slovensku a Ján Škoda, riaditeľ odboru
diplomatickej prípravy Ministerstva zahraničných vecí a 3.6.2015 – hosťom večera bol Mgr.
Rastislav Henek, primátor Mesta Púchov. Dňa 4.12.2014 sa v MŽD uskutočnila svetová
premiéra cyklu skladieb Cantus, ktorý skomponovala Mgr. Mária Jašurdová. Hosťkou tejto
premiéry bola japonská speváčka Nao Hagano. Benefičné koncerty sa konali 30.11.2014
v evanjelickom kostole pre Úniu nevidiacich, 5.5.2015 v MŽD, výťažok bol venovaný Únii
nevidiacich okresov Púchov a Ilava.
K obľúbeným koncertom patrí Novoročný koncert, konal sa v Divadle Púchov dňa
22.1.2015. Ku Dňu matiek sme pripravili za spolupráce Mesta Púchov program pre matky
z mesta Púchov a okolitých dedín v Evanjelickom kostole Púchov dňa 10.5.2015. Pravidelné
sú verejné koncerty žiakov ZUŠ Púchov v MŽD a v koncertnej sále ZUŠ Púchov a besiedky,
ktoré sa konávajú najčastejšie pred vianočnými sviatkami.
Dňa 26.3.2015 sme spolu s Mestom Púchov zorganizovali koncert ku Dňu učiteľov
v Divadle Púchov, na ktorom boli oceňovaní najlepší učitelia Mesta Púchov primátorom
Mesta a okolitých obcí starostami obce. 22.4.2015 pripravili mladší pedagógovia ZUŠ koncert
pre svojich kolegov zo ZUŠ a rodičov detí.
Obľúbenými sú koncerty pre materské školy, základné školy v meste Púchov a okolí, pre
Špeciálnu základnú školu v Púchove. Pravidelne v mesiaci december sa schádzame v Rím.kat.
kostole Púchov na Vianočnom koncerte, konal sa 17.12.2014, máva veľký úspech a obrovskú
návštevnosť. K významným koncertom patria absolventské koncerty – v tomto školskom roku
sa uskutočnil iba jeden koncert absolventiek dychového oddelenia II. stupňa dňa 17.6.2015.
Pre Domovy dôchodcov v Meste Púchov sme uskutočnili adventné koncerty 15. a 16.
decembra pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov. Na požiadanie klubu žien v meste
Púchov sme pripravili pre ich zasadnutia programy 11.12.2014, 12.5.2015, 24.6.2015
a zároveň im žiaci výtvarného odboru pripravili pekné upomienkové predmety.
Ukončenie koncertnej sezóny s odovzdávaním cien najlepším žiakom, ktorí reprezentovali
školu na súťažiach, sa konal 25.6.2015 v priestoroch areálu ZUŠ Púchov. Dňa 1.7.2015 sa
v Divadle Púchov predstavili na koncerte žiačky speváckeho oddelenia z tried pani učiteľky
Jašurdovej, Žatkovej a Kredatusovej.
Žiaci vystupovali na Mikulášskom, Púchovskom a Veľkonočnom jarmoku.
Žiaci výtvarného odboru a ich pedagógovia vystavovali svoje diela na výstavách
v priestoroch ZUŠ, v elokovanom pracovisku v Lednických Rovniach, v Beluši, Záriečí
a absolventi prezentovali svoje práce na výstave absolventských prác v mesiaci máj
v koncertnej sále ZUŠ Púchov.

j) Štátna školská inšpekcia nevykonávala u nás inšpekciu.

k) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Vyučovanie v ZUŠ Púchov sa uskutočňuje v dvoch budovách, ktoré je potrebné neustále
rekonštruovať – najmä odizolovanie veľkej budovy. Počet tried pre výuku je tiež
nedostačujúci, vhodné by bolo upraviť nevyužitý priestor na povalách oboch budov, čím by sa
mohol zvýšiť počet prijatých žiakov a vytvoriť tak výstavnú sieň pre výtvarný odbor.
Materiálne zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu je nedostačujúce, riešili sme ho
v spolupráci so ZRŠ. Financovali najmä účastnícke poplatky na súťaže, dopravu, kúpu
hudobných nástrojov a výtvarných pomôcok.

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti – viď
príloha číslo 1.

m) ZUŠ pracuje podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu.
Cieľom našej školy je, aby žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ, zotrvali v štúdiu do konca
a niektorí z nich pokračovali na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním, a aby
získané vedomosti mohli preukázať na verejnosti.
Nesplneným cieľom je bezpečnostné zabezpečenie školy.

2. Ďalšie informácie
Základná umelecká škola v Púchove má vo svojej kolektívnej zmluve vypracované
podmienky umožňujúce svojim zamestnancom liečebné a kultúrne aktivity.
Na vynikajúcej úrovni je spolupráca so ZRŠ a Radou školy a so zriaďovateľom Mesto
Púchov.

Príloha č. 1

Poznámky k 31.12.2014 – textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
Ods.3
Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej
jednotky – účtovná jednotka nemá zriadené žiadne rozpočtové, príspevkové organizácie ani
iné právnické osoby.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Ods. 3 a 4
Spôsob ocenenia jednotlivých položiek.
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

b) Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia
cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa
oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení
alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak
cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
d) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.

e) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich
obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
iné

f) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
g) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
h) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty
sa vyjadruje opravnou položkou.
i) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
k) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
l) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
Ods. 5
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby
odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.
Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak,
že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho
opotrebenia. Odpisovať sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/12
1/20

Drobný nehmotný majetok od 16,60 € do 66,40 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 16,60 € do 66,40 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako do nákladov na účet 501 - Materiál.
Ods. 6
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že
nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia
hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.
Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je
dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov,
napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny
odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia
ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno
považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob,
napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena
použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za
zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči
dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
dlhšia ako:
365 dní
720 dní
1 080 dní

najviac do výšky 25% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
najviac do výšky 100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu
opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie
neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v
nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo
ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

Ods. 7
Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky
podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s výdavkami.
Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej
súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou
vyradeného dlhodobého majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného
dlhodobého majetku).

Ods. 8
Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto
cudzia mena nakúpená.
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej
meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na
výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej
mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už
neprepočítavajú.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
Ods. 1
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Druh poisteného majetku
Dlhodobý hmotný majetok

Spôsob poistenia
Majetok je poistený pre prípad
poškodenia alebo zničenia vecí
živelnou udalosťou alebo
poškodenia a zničenia vodou
z vodovodných zariadení

Výška poistenia
ročné poistné 293,76 €

b) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka
vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Suma v €
72,20
18 881,35
52 426,18
1142,99

c) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo:
Účtovná jednotka užíva majetok, ku ktorému nemá vlastnícke právo a ktorý je vo
vlastníctve zriaďovateľa Mesto Púchov, ďalej užíva majetok elokovaných pracovísk,
ktorý je vo vlastníctve obce Beluša, Základná škola Lednické Rovne a Základná škola
Záriečie.

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
Ods. 1
Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) tržby za vlastné výkony a tovar

b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob
c) aktivácia

Popis /číslo účtu a názov/
602 – Tržby z predaja služieb

Suma v €
43 301,14

d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
e) finančné výnosy

632 – Daňové výnosy samosprávy
633 – Výnosy z poplatkov
662 – Úroky

f) mimoriadne výnosy

672- Náhrady škôd

g) výnosy z transferov

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu
obce ...
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu
obce ...
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu ...
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu ...
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
EÚ
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od EÚ
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov od ostatných subjektov mimo verejnej
správy
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových
príjmov

488 295,14
4 057,45

h) ostatné výnosy, napr. pokuty, penále, úroky
z omeškania a výnosy z poplatkov

535 653,73

Spolu

Ods. 2
Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie

Suma v €
18 839,81
17 310,65

b) služby

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

9 927,12
751,81
4 370,81

c) osobné náklady

521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady

309 335,76
104 764,14
2 530
19 384,02

d) dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky

538 – Ostatné dane a poplatky
548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť
551 – Odpisy dlhodob. nehmot.a hmot.maj.

f) finančné náklady

568 – Ostatné finančné náklady

516,89

588 – Náklady z odvodu príjmov

43 301,14

550,71
34,55
4 057,45

g) mimoriadne náklady

h) náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov

i) ostatné náklady

535 674,86

Spolu

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy
Účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa
(Pohľadávka)

Názov organizácie

Mesto Púchov

Spolu

Popis položky

Riadok
súvahy

Zostatok
pohľadávky k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

Zúčtovanie odvodov
príjmov RO do rozp.

041

0

Zostatok pohľadávky
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
0

0

0

Účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zriaďovateľa
(Záväzok)

Názov organizácie

Mesto Púchov

Popis položky

Zúčtovanie odvodov
príjmov RO do rozp.

Riadok
súvahy

Zostatok záväzku
k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

133

0

Zostatok záväzku
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
0

0

0

Spolu

Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(Pohľadávka)

Názov organizácie

Mesto Púchov

Popis položky

Rezerva na nevyčerpanú
dovolenku

Riadok
súvahy

Zostatok záväzku
k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

045

0

Zostatok záväzku
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
0

0

0

Spolu

Účet 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(Pohľadávka)

Názov organizácie

Mesto Púchov

Spolu

Popis položky

Zúčt.transferov medzi
subjektami ver.správy

Riadok
súvahy

Zostatok záväzku
k 31.12.
bežného účtovného
obdobia

047

0

Zostatok záväzku
k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
0

0

0

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 19.12.2013 uznesením č. 5/2013, doručený 10.3.2014.
Rozpočet bol zmenený:
- úprava rozpočtu č. 1, zo dňa 30.6.2014, doručená dňa 12.8.2014 uznesením č. –
neuvedené

-

úprava rozpočtu č. 2, zo dňa 30.9.2014, doručená dňa 10.10.2014 uznesením č. –
neuvedené
úprava rozpočtu č. 3, zo dňa 28.11.2014, doručená dňa 9.12.2014 uznesením č. –
neuvedené
konečný rozpočet pre rok 2014, zo dňa 31.12.2014, doručený 29.1.2015 uznesením č.
- neuvedené

Čl. XII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka až do dňa zostavenia závierky nenastali,
žiadne skutočnosti, ktoré by závierku ovplyvnili.

