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SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,  Česká 2628/9, 069 01  Snina       
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
IČO: 379 41 542, DIČ: 2022003137, e-mail: szus@galeriaas.sk,  tel./fax: 057/762 4348 
 
 



1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov: Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, 069 01 Snina 

IČO: 37941542 

Zriaďovateľ: akad. mal. Andrej Smolák 

Právna forma: nezisková organizácia s právnou subjektivitou 

Vedenie školy: akad. mal Andrej Smolák - riaditeľ 

    Mgr. Alexandra Pohl Didičová - tajomníčka  

Kontakty: t.č.:  0905 405 947, 0915 506 774 

       mail: szus@galeriaas.sk 

       web: www.szusas.sk  

 

2) ZARIADENIE A KAPACITA 

Základná umelecká škola je výchovno-vzdelávacie zariadenie. Škola nedisponuje stravovacím 

zariadením a má aj vonkajšie priestory pre vyučovanie. Priestory školy a jej technické a materiálne 

vybavenie zodpovedajú požiadavkám výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti. Je zriadený len 

jeden odbor a to odbor výtvarný. 

 

Priestory SZUŠ: vyčlenená samostatná časť súkromného obytného domu na prízemí zariadenia so 

samotným vstupom. Vstup je riešený zádverím cca 5m
2 

. Chodba 11,5m
2 

- slúži zároveň ako šatňa. 

Z chodby sú vstupy do 2 učební a miestnosť pre modelovanie s hlinou (12,5 m
2
, 15m

2
 a 12 m

2
) 

zariadení pre osobnú hygienu žiakov (1 WC sedadlo a kúpeľňa s prívodom tečúcej teplej a 

studenej vody) a zborovne (cca 9m
2
). Miestnosť pre modelovanie s hlinou je vybavená 

kuchynskou linkou, kombinovaným sporákom, chladničkou, hrnčiarskym kruhom a keramickou 

pecou.  

Učebne sú kompletne vybavené školskými lavicami, stoličkami, policami a odkladacími 

poličkami. Na chodbe je malá knižnica s odbornou literatúrou o umení.  

 

2a) Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 

Realizuje sa v škole v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej      

umeleckej škole; Vyhláška MŠ č.231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácií školského 

roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách a na odborných školách; Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z.  

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež; Zákon č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Vyučovanie v Súkromnej ZUŠ prebieha od 1. septembra. daného roku v poobedňajších hodinách 

(14.00 - 19.00) Medzi vyučovacími hodinami sa dodržujú 5 minútové prestávky. Za zostavenie 

rozvrhu hodín a režimu prestávok zodpovedá riaditeľ školy a učitelia.  

 

3. OPATRENIA PRI PREJAVOCH AKÚTNEHO OCHORENIA U ŽIAKA POČAS 

VYUČOVANIA 

Ak vyučujúci zistí prejavy akútneho ochorenia žiaka alebo prenosného parazitárneho ochorenia 

počas vyučovania, je povinný bezodkladne telefonicky informovať zákonného zástupcu žiaka. 

Každý žiak má v žiackej knižke uvedené kontakty na rodičov. V mimoriadnych prípadoch je 

v kancelárii učiteľov je zoznam rodičov a zákonných zástupcov žiakov s telefónnymi číslami 

 

4. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU  
Základná umelecká škola je zásobovaná pitnou vodou z mestského vodovou. Odkanalizovanie je 

do mestskej kanalizácie.  

 



5. ČISTOTA A ÚDRŽBA ŠKOLY 

Údržbu priestorov školy a opravy zabezpečuje zriaďovateľ. Čistotu priestorov zabezpečuje 

upratovačka. Denne sa umývajú všetky triedy, chodba a šatňa, po odchode žiakov zo školy. 

Ďalej sa denne umývajú všetky umývadlá a WC misy, ktoré sa  pravidelne dezinfikujú. Na 

dezinfekciu sa používa dezinfekčný prostriedok Chloramín a Savo, prípadne iný vhodný 

prostriedok. Týždenne a podľa potreby sa čistia a umývajú všetky obkladačky, dvere, parapetné 

dosky, utiera sa prach na nábytku. Polročne sa vykonáva veľké upratovanie a umývajú sa okná. O 

vonkajší vstup do budovy sa stará SZUŠ (pravidelne zametá, v zimnom období udržiava chodníky 

a pod.)  

 

6. TUHÝ ODPAD 

Likvidáciu odpadu z priestorov školy pravidelne zabezpečuje majiteľ priestorov   do kontajnerov, 

ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti v prednej časti areálu budovy Súkromnej ZUŠ.  

Kontajnery sú vyprázdňované 1x za týždeň. Za čistotu pri kontajneroch je zodpovedná 

upratovačka školy.  

 

7. PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A HAVÁRIÍ 

V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za školu poverená kontaktná 

osoba – zriaďovateľ, akad. mal. Andrej Smolák, telefón 0905 405 947, e-mail: info@galeriaas.sk. 

Prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RUVZ so sídlom 

v Humennom, zabezpečujú potrebné aktivity- informovanosť žiakov a rodičov, spolupráca s 

lekármi primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a 

iné.  

Externý pracovník zodpovedný za úsek BOZP a OPP  Peter Huray zabezpečuje 

pravidelné školenia pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy.  

 

8. TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÝCH VOLANÍ 

 Integrovaný záchranný systém  112 

 Hasičský a záchranný zbor Humenné  150 

 Lekárska záchranná služba 155  

 Polícia  158   

 Mestská polícia, Snina, ul. Strojárska  057/7622300 

 RÚVZ, Humenné, 26. novembra  057/7752794 

 

9. UPLATŇOVANIE ZÁKONA NR SR Č. 377/2004 Z.Z. O OCHRANE NEFAJČIAROV A 

O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, ZNENIE PODĽA ÚPRAVY Č. 

465/2005 V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

 

    V škole sa rešpektuje zákaz fajčenia, pri vstupe do priestorov súkromnej ZUŠ.  
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PRÍLOHA Č. 1 

 

      od 1. septembra 2015 došlo k zmene a Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, 

Snina zriadila elokované pracoviská v nasledujúcich obciach pod názvom: 

 

- Elokované pracovisko, Ulič 137, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká 

2628/9, Snina  

- Elokované pracovisko, Ubľa 120, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká 

2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Kalná Roztoka 169, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej 

školy, Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Stakčínska Roztoka 21, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej 

školy, Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Kolonica 121, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Klenová 111, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, SNP 412, Stakčín, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej 

školy, Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Pčoliné 113, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Pichne 27, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou, ako súčasť Súkromnej 

základnej umeleckej školy, Česká 2628/9, Snina 

 

     Všetky elokované pracoviská okrem: Elokovaného pracoviska Stakčínska Roztoka 21 

a Elokovaného pracoviska Pichne 27 sú zriadené v obecných školách, pričom školy vyčlenili pre 

účel výučby výtvarného odboru vhodné priestory, ktoré vyhovujú požiadavkám a predpisom, ktoré 

sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (vykonaná inšpekcia práce 21.4.2015) a spĺňajú 

požiadavky predpisom o ochrane pred požiarmi a uvedený subjekt je zaradený do plánu výkonu 

kontrolnej činnosti ŠPD v ktorom je pravidelne vykonávaná kontrolná činnosť týkajúca sa 

dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi (OR HaZZ v Humennom) a že z hľadiska 

ochrany zdravia ľudí nie sú pripomienky k zriadeniu elokovaných pracovísk (RUVZ v Humennom 

– 23.3.2015). 

     Elokované pracoviska Stakčínska Roztoka 21 a Pichne 27 sú na rozdiel od ostatných zriadené v 

budove obecného úradu, pričom vyčlenili pre účel výučby výtvarného odboru vhodné priestory, 

ktoré takisto vyhovujú požiadavkám a predpisom, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci (vykonaná inšpekcia práce 21.4.2015) a spĺňajú požiadavky predpisom o ochrane pred 

požiarmi a uvedený subjekt je zaradený do plánu výkonu kontrolnej činnosti ŠPD v ktorom je 

pravidelne vykonávaná kontrolná činnosť týkajúca sa dodržiavania predpisov o ochrane pred 

požiarmi (OR HaZZ v Humennom) a že z hľadiska ochrany zdravia ľudí nie sú pripomienky 

k zriadeniu elokovaných pracovísk (RUVZ v Humennom – 23.3.2015). 

 

     V zriadených elokovaných pracoviskách sa bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces iba vo 

výtvarnom odbore.  

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 2 

 

      od 1. septembra 2016 došlo k zmene a Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, 

Snina zriadila elokované pracoviská v nasledujúcich obciach pod názvom: 

 

- Elokované pracovisko, Ladomirov 181, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Česká 2628/9, Snina  

- Elokované pracovisko, Chlmec 51, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Česká 2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Zubné 88, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Česká 

2628/9, Snina 

- Elokované pracovisko, Papín 199, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Česká 2628/9, Snina 

 

     Všetky elokované pracoviská okrem: Elokovaného pracoviska Ladomirov 181 a Elokovaného 

pracoviska Zubné 88 sú zriadené v obecných školách, pričom školy vyčlenili pre účel výučby 

výtvarného odboru vhodné priestory, ktoré vyhovujú požiadavkám a predpisom, ktoré sa týkajú 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (vykonaná inšpekcia práce 18.03.2016 - Papín, 23.3.2016 - 

Chlmec) a spĺňajú požiadavky a predpisy o ochrane pred požiarmi a uvedený subjekt je zaradený 

do plánu výkonu kontrolnej činnosti ŠPD v ktorom je pravidelne vykonávaná kontrolná činnosť 

týkajúca sa dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi (OR HaZZ v Humennom) a že 

z hľadiska ochrany zdravia ľudí nie sú pripomienky k zriadeniu elokovaných pracovísk (RUVZ 

v Humennom – 22.3.2016). 

     Elokované pracovisko Ladomirov 181 a Elokované pracovisko Zubné 88 sú na rozdiel od 

ostatných zriadené v budove Obecného úradu, pričom vyčlenili pre účel výučby výtvarného 

odboru vhodné priestory, ktoré takisto vyhovujú požiadavkám a predpisom, ktoré sa týkajú 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (vykonaná inšpekcia práce 23.3.2016 v Ladomirove, 

a 30.03.2016 v Zubnom) a spĺňajú požiadavky predpisom o ochrane pred požiarmi a uvedený 

subjekt je zaradený do plánu výkonu kontrolnej činnosti ŠPD v ktorom je pravidelne vykonávaná 

kontrolná činnosť týkajúca sa dodržiavania predpisov o ochrane pred požiarmi (OR HaZZ 

v Humennom) a že z hľadiska ochrany zdravia ľudí nie sú pripomienky k zriadeniu elokovaných 

pracovísk (RUVZ v Humennom – 22.3.2016). 

 

     V zriadených elokovaných pracoviskách sa bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces iba vo 

výtvarnom odbore.  

 


