Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou
Základná škola s materskou školou Mateja Belu Funtíka Očová
962 23 Očová, UL.ČSA č.109/ 91, IČO 37833740
DIČ: 2021668671
Organizačné zložky: Základná škola - prenesené kompetencie:
Materská škola, Školský klub a Školské jedálne - originálne kompetencie
Zriadené: 1.7.2002 - dodatkom a 1.2.2004

Vyhodnotenie je urobené za školský rok 2010/2011 (údaje o žiakoch deťoch v MŠ do 31. 8.
2011):

Počet žiakov ZŠ :

158

1. – 4. ročník 75 (39 dievčat, 36 chlapcov)
5. – 9. ročník 83 (39 dievčat, 44 chlapcov)
Všetci žiaci 9.(14) ročníka boli k 30. 06. 2011 prijatí na stredné školy podľa toho, ako sa
hlásili na základe vlastného výberu a záujmu:
Gymnázium
3 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ elektrotechnická
3 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ stavebná
2 žiačky
4-ročné štúdium s maturitou
SŠ – OA
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ technická
2 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ Ivánka pri Dunaji
1 žiačka
4-ročné štúdium s maturitou
SOŠ technická
1 žiak
3-ročné štúdium
Z nižších ročníkov boli na stredné školy prijatí žiaci:
Bilingválne gymnázium
2 žiačky
5-ročné štúdium s maturitou- 8.r
3 žiaci
4-ročné štúdium s maturitou - 5.r
8-ročné gymnázium
SOŠ technická
1 žiak
2-ročné štúdium - 6. r
V školskom klube: 35 žiakov 1. – 4. ročník

Počet stravníkov v ZŠ: 101 žiakov
25 zamestnancov ZŠ
16 cudzích stravníkov z obce
27 klientov DSD
5 zamestnancov DSD
Krúžky:

futbalový
Ján Šimkovič
folklórno-tanečný
Viera Šimkovičová
vyšívanie krivou ihlou Mária Hulinová
požiarnický
Dušan Hancko st.
včelársky
Ing. Juraj Stankovič
zdravotnícky
PaedDr. Anna Sojková
anglická konverzácia
Mgr. Miriama Lukovská
volejbalový
Mgr. Mária Luptáková
V krúžkoch spolu pracovalo 176 žiakov, 136 žiakov odovzdalo na krúžkovú činnosť
vzdelávací poukaz. Vo futbalovom a folklórno-tanečnom krúžku pracovali aj žiaci z iných
škôl, ktorí pre krúžkovú činnosť odovzdali vzdelávací poukaz. Niektorí žiaci školy pracovali
v 2 krúžkoch.
Úspechy žiakov:
Benjamín Rudík (5. roč.) – 3. miesto v obvodnom kole matematickej olympiády Z5
Ľuboslav Halama (6. roč.)- 3.miesto v obvodnom kole matematickej olympiády Z6
Jakub Poničan(2. roč.), Alexandra Mruškovičová (4.roč.), Miriam Sásová (4.roč.),
Radka Krieková (4. roč.),Radka Jombíková (4. roč.),Šimon Šiímkovič (4. roč.),
Kristínka Jasová (4. roč.), Ľuboslav Halama (6. roč.), Lucia Smutná (5. roč.),
Benjamín Rudík (5. roč.) = úspešní riešitelia celoslovenskej matematickej súťaže
KLOKAN
Simona Bažíková (7.roč.) – 3. miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyk
Lenka Halamová (4. roč.) – 1. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska
Radka Krieková (4. roč.)- 1. miesto v seniorálnom kole biblickej olympiády v 1. kategórii
2. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády v 1. kategórii
Alexandra Mruškovičová (4. roč.) – 2. miesto v seniorálnom kole biblickej olympiády v 1.kateg.
Mikulášsky turnaj – minifutbal 2. miesto
Minifutbal – o Putovný pohár ZRPŠ k oslobodeniu Očovej 1. miesto
Turnaj v malom futbale k MDD 2. miesto
Plameň – súťaž mladých požiarnikov – okres 4. miesto
Kultúrne podujatia a reprezentácia školy:
Mesiac úcty k starším – kultúrny program a pozdrav klientov DSD v Očovej
„A opäť sú tu Vianoce...“ vianočný program v evanjelickom kostole
Vítanie jari v Očovej – vystúpenie DFS Poľana
MDD – súťažno-športové predpoludnie pre žiakov ZŠ a MŠ
PROLES – 6. roč. – vzdelávací projekt o lese a práci lesníkov – garant Lesy SR a TU Zv
MILIONÁRIK – vedomostná súťaž – do finále postúpilo 17 žiakov, 3 získali v hre ceny

Vystúpenia DFS Poľana
27.10.2010
Mesiac úcty k starším –program pre klientov DD a DS Dolinka Očová
02.11.2010
Liečebný dom Marína Kováčová – večerný program pre klientov
18.-19.12.2010
Rusovce – vianočný program na scéne Sľuku
Bratislava –Incheba – vystúpenie na vianočných trhoch
16.04.2011
Súťažná regionálna prehliadka DFS - Dobrá Niva
17.04.2011
Vítanie jari v Očovej – program
23.04.2011
Hotel Sitno, Vyhne – vystúpenie pre rekreantov
03.06.2011
XIV. nesúťažná prehliadka DFS Očová
12.-14-08.2011
VIII. OFH
Materská škola:
Počet zapísaných detí:
Počet oddelení:
Počet stravníkov:

59 – z toho 25 predškolákov
3
59 detí
8 zamestnancov MŠ

Podrobnejšie informácie sú v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za školský rok
2010/2011, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy: www.zsocova.edu.sk

MDD v ZŠ s MŠ

Základná umelecká škola Očová - originálna kompetencia
962 23 Očová, UL.SNP 112, IČO: 37833740

DIČ: 2021675458

Zriadená 01.01.1999, a dodatkami č. 1 z 01.07.2002 o prechode zriaďovateľskej pôsobnosti, č. 2 z
17.04.2007 o zmene názvu školy, č. 3 z 27.06.2011 o zriadení alokovaných pracovísk.
Počet žiakov
K 15. septembru 2011 bolo zapísaných na štúdium v ZUŠ spolu 343 žiakov vo všetkých odboroch z
toho
v individuálnej forme vyučovania:
134 žiakov
v skupinovej forme vyučovania:
210 žiakov
v štúdiu pre dospelých študuje spolu 31 žiakov.
Počet žiakov na ktorých škola dostáva normatívne finančné prostriedky
Individuálna forma vyučovania
125 žiakov
Skupinová forma vyučovania
178 žiakov
Spolu
303 žiakov
Na škole študuje spolu 40 žiakov vo všetkých odboroch, na ktorých škola nedostáva normatívne
finančné prostriedky. Dôvodom je, že navštevujú dva predmety v skupinovom alebo individuálnom
vyučovaní, ale štát prispieva normatívom len jeden krát na žiaka v skupinovom a jeden krát na žiaka
v individuálnom odbore. Títo žiaci študujú na náklady školy, pretože chceme rozvíjať nadanie a talent
detí, čo je naším poslaním.
Alokované pracoviská školy- žiaci študujúci priamo na pobočke
Zvolenská Slatina
Individuálna forma vyučovania 12
Skupinová forma vyučovania 48
Vígľaš
Individuálna forma vyučovania 11
Skupinová forma vyučovania 34
Lieskovec
Individuálna forma vyučovania 4
Skupinová forma vyučovania 42
Odbory v ZUŠ :
Hudobný odbor – vyučuje sa hra na nástrojoch – klavír, keyboard, husle, viola, kontrabas, gitara,
zobcová flauta, saxofón, akordeón, cimbal, spev. Hudobný odbor navštevuje spolu 133 žiakov, z toho
31 žiakov v štúdiu pre dospelých.
Tanečný odbor – vyučuje sa prípravné štúdium I a II, tanečná príprava, tanečná prax, klasický,
ľudový, moderný a džezový tanec. Spolu navštevuje tanečný odbor 120 žiakov.
Výtvarný odbor – v rámci výtvarného odboru absolvujú žiaci nasledujúce techniky: kresba, maľba,
grafika, dekoratívne techniky, modelovanie a práca s hlinou. Výtvarný odbor navštevuje 83 žiakov.
Literárno-dramatický odbor – vyučuje sa dramatika, umelecký prednes, pohyb a práca v súbore.
Odbor navštevuje 7 žiakov.

Činnosť Základnej umeleckej školy v roku 2011
ZUŠ poskytuje svojím žiakom v rámci základného štúdia základné umelecké
vzdelanie v uvedených odboroch a stupňoch vzdelania. Tie sú východiskom pre ďalšie
umelecké vzdelávanie na stredných umeleckých školách, konzervatóriách alebo na vysokých
školách s pedagogickým či umeleckým zameraním. Časť žiakov navštevujúcich školu uplatní
nadobudnuté vedomosti, zručnosti, návyky priamo v rámci záujmovej umeleckej činnosti
priamo v obci alebo v individuálnej umeleckej tvorbe. Príležitostí na prezentáciu školy priamo
v obci ale aj v okolitých obciach, kde má škola svoje pobočky je počas celého roka pomerne
dostatok. Škola sa prezentuje smerom k rodičom a širšej verejnosti pravidelnými internými,
štvrťročnými a polročnými koncertmi, výstavou prác žiakov výtvarného odboru, rôznymi
„jarmočnými dňami“ organizovaných obcou a kultúrnymi inštitúciami v obci, kde naši žiaci
majú možnosť predaja svojich výrobkov a prezentovať sa tanečnými a hudobnými
vystúpeniami. Koncerty

jednotlivých odborov pravidelne organizujeme aj na jednotlivých
pobočkách školy. Žiaci školy svojimi vystúpeniami potešili aj klientov
v DSS Dolinka v Očovej a DD vo Zvolenskej Slatine. Škola pripravila
samostatný projekt Tematických večerov, zameraný na predstavenie
rôznych hudobných žánrov a podieľala sa na príprave spoločných
projektov spoluorganizovaných obcou, Obecnými službami a ZŠ
s MŠ M. B. Funtíka - Strašidelný mlyn a Vítanie jari v Očovej.

Žiaci našej školy absolvovali v šk. roku 2010/2011 spolu 30
vystúpení rôzneho charakteru, z toho školou bolo organizovaných 21
vystúpení a 9 vystúpení organizovaných inými inštitúciami. Okrem
vystúpení sa žiaci zúčastnili aj niekoľkých súťaží organizovaných prevažne na regionálnej, okresnej
a krajskej úrovni, na ktorých získali veľmi slušné umiestenia v rámci svojich kategórií.
Výsledky súťaží:
„Hnúšťanský akord“ súťaž žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka, okresné kolo vo Zvolene
2 x 2. miesto
Zvolenský zvonček 2011, okresná súťaž v speve populárnej piesne
1. miesto Radka Havlíková, spev
2. miesto Adam Hronec, spev
Okresná Divadelná prehliadka „Rozprávkové divadielko“ v Krupine
Postup na Krajskú divadelnú prehliadku do Žiaru nad Hronom
Regionálna Sláčiková súťaž „Zlatá struna 2011“ Hriňová
2. miesto Kristína Jasová, husle
Krajská Divadelná prehliadka „Rozprávkové javisko“ Žiar nad Hronom
Cena detskej poroty
Okresné kolo „Slávik Slovenska 2011“ Zvolen
2. miesto Nicolette Ballová, spev
Celoslovenská súťaž výtvarných návrhov pre Žiacku knižku spoločnosti ŠEVT
8. miesto Michal Gút

Domov seniorov Dolinka
Dom dôchodcov a Dom sociálnych služieb pre dospelých Očová
962 23 Očová, UL.ČSA 67/57 IČO: 45021813 DIČ: 2022635912
Zriadený: 1.5.2008, dodatok 10.10.2008
Počet zamestnancov:
V zariadení pracovalo k 31.12.2011 12 zamestnancov. Z toho:
Riaditeľ
1 x ako garant poskytovaných soc. služieb
Sociálna pracovníčka
1 x sociálna práca, administr. činnosti, sociálna rehabilitácia
Ekonóm/účtovník
1 x mzdová a ekonomická agenda, administratívne činnosti
Zdravotný personál
1 x hlavná sestra
6 x opatrovateľka
Technický personál
1 x upratovačka
1 x výdaj stravy
Počet klientov:
Stav klientov k 01.01.2011
Stav klientov k 31.12.2011

27 klientov
27 klientov

Prijatí klienti v roku 2011
Kováčová Mária
Šiandor Ján
Šiandorová Mária

3 klienti:

Zomrelí klienti v roku 2011
Hulinová Helena
Spodniaková Anna
Paučo Ján

3 klienti:

Do roku 2011 vstúpil Domov seniorov Dolinka s očakávaním schválenia novely zákona o sociálnych
službách, ktorá mala vyriešiť financovanie obecných sociálnych zariadení. Počas celého roka
prebiehali intenzívne rokovania na úrovni MPSVaR, MF, ZMOS – u a Vlády SR. Žiaľ, výsledok
z týchto rokovaní do konca roku 2011 nebol oznámený a celý legislatívny problém a schvaľovací
proces sa preniesol do parlamentu až ku sklonku roka 2011 a presunul sa na prvý štvrť rok 2012.
Napriek týmto posunom sa na rok 2011 podarilo zabezpečiť financovanie sociálneho zariadenia
prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú Vláda SR schválila pre obecné zariadenia v objeme 7 543 191
Eur.
Aj vďaka schváleniu účelovej dotácie sa v Domove seniorov Dolinka podarilo udržať ceny
poskytovaných sociálnych služieb na úrovni roku 2010 a počas celého roka 2011 neprišlo
k navyšovaniu cien služieb pre našich klientov. Nastavený mechanizmus financovania sociálnych
služieb poskytovaných obcami prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu umožňuje odpútať sa od
závislosti na rozpočte VUC BB a tým stabilizovať ceny služieb pre našich klientov.
Aj napriek problémom s financovaním v I. polroku 2011 sa realizovali drobné investičné akcie
zamerané na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb. Pre klientov sa prebudovala chodba vo
východnej časti podkrovia na oddychový kútik, zakúpila sa do tejto časti nová kuchynská linka
a oddychové kreslá v celkovom náklade 1222 Eur.
Pre zlepšenie komfortu bývania našich klientov sa prebudovala izba č. 9 na dve samostatné
jednoposteľové izby. Pre klientov s poruchou pohybového aparátu sa v roku 2011 zakúpili
a sponzorsky získali dve nové polohovacie postele s elektrickým ovládaním v hodnote 1980 Eur.
Celkové investície do obnovy sociálneho zariadenia a vykonané rekonštrukcie v roku 2011 dosiahli
výšku 7 449 Eur.

V priebehu roku 2011 DSD svoje aktivity a činnosti riadil podľa harmonogramu na rok 2011. Na
začiatku roku sa tradične privítal nový rok a pri príležitosti sviatku Troch kráľov sa zorganizovalo
spoločné posedenie s besedou na biblické témy. Prostredníctvom rádia LUMEN sa DSD zapojil do
projektu KUMRÁN, beseda a rozhovory s redaktorom boli odvysielané v relácii z cyklu „Rodina“ na
rádiu Lumen.
K februáru neodmysliteľne patrí príprava a pečenie fašiangových koláčov. Aj tento rok si klienti
vlastnoručne pripravili šišky a iné dobroty. Tiež sa zapojili do výzdoby aj v predveľkonočnom období,
vlastnou výrobou pozdravov k Veľkej noci a spomienkami na veľkonočné zvyky a tradície
zachovávané v našom regióne. A nesmieme zabudnúť povedať, že klienti si uplietli vlastnoručne
korbáče k Veľkej noci.
Máj sa niesol v znamení osláv „Dňa matiek“(vystúpenie detí zo ZŠ Očová, a spevokolu), ale tiež aj
jarného upratovania, klienti napomáhali pri výsadbe okrasných kvetín, úprave záhonov. Na terasu si
povysádzali okrasné muškáty o ktoré sa potom vzorne starali počas roka.
Jún bol pre DSD výnimočný podujatím „Seniori na krídlach“, ktoré bolo súťažným stretnutím
seniorov z okolitých zariadení. Okrem toho sa naše seniorky- speváčky stretli na spoločnom posedení
pri ľudovej piesni.
Júl a august sú horúce mesiaci, pre klientov bola pripravená beseda o správnom pitnom režime.
Tiež sa zúčastnili na „Očovskej folklórne hrude“, na tradičných remeslách v Remeselnom dvore.
Počas týchto mesiacov sa klientky venovali zberu a sušeniu byliniek.
September tradične patrí súťaži vo varení halušiek v zariadení seniorov v Detve, kde sa DSD
zúčastnil a umiestnil na prvom mieste. Tiež sa DSD zúčastnil aj na súťaži v obracaní palaciniek
v Sebedíne- umiestnenie pekné druhé miesto. V našom zariadení klienti pripravili malú výstavku „Z
plodov zeme“ a urobili si peknú jesennú výzdobu. Nezabudli ani na zber a sušenie šípok.
Október je mesiacom úcty k starším. Aj v tomto roku nás prišli pozdraviť deti zo základnej školy so
svojim milým programov. Ani na prácu a pohyb vonku sa nezabudlo, pravidelne sa upratovalo okolie,
vyhrabávalo sa opadané lístie.
November bol venovaný spomienke na našich blízkych, ktorí nie sú už s nami, príprave
adventných vencov, personál spolu s klientmi zbierali borovicové šišky.
Býva tradíciou, že 1.december je „Dňom otvorených dverí“ v DSD pre všetkých návštevníkov,
ktorí si chcú prehliadnuť priestory a zariadenie. Klienti si pripravili slávnostnú predvianočnú
výzdobu, vlastnoručne vyhotovili aj pozdravy k Vianociam a tiež tradične nevynechali účasť na
slávnostnom koncerte v katolíckom kostole. Ani tento rok nechýbali so svojím programom deti zo ZŠ
Očová , aby pozdravili a spríjemnili tieto sviatky našim seniorom.

Vlastná príspevková organizácia s právnou subjektivitou
Obecné služby, Remeselný dvor, SNP 402/105, 962 23

Očová

045/5349668, 0917200425
osocova@mail.t-com.sk,

Remeselný dvor - Stručný prehľad aktivít za rok 2011
Január
Dátum

Názov

Počet hodín

Počet ľudí

Poľovnícky ples
Stretnutie mikroregiónov

12
4

140
15

Rehabilitačné cvičenie
Zumba
Prezentácia detí škôlka skúška
Rehabilitačné cvičenie
Prezentácia detí
zumba

1
1
3

12
7
40

1
3
1

12
40
8

Černošské spirituály

2

19

1.3

Rehabilitačné cvičenie

1

20

2.3

Zumba

1

10

5.3

Zumba

1

12

8.3

Rehabilitačné cvičenie

1

21

12.3

Zumba

1

10

15.3

Rehabilitačné cvičenie

1

23

16.3

Zumba

1

10

19.3

Zumba

1

11

22.3

Rehabilitačné cvičenie

1

19

23.3

Zumba

1

9

26.3

Vyhodnotenie dňa Zeme

3

60

29.3

Rehabilitačné cvičenie

1

19

30.3

Zumba

1

11

S fujarou za bránami
školy
Večer piesní románskych
jazykov
Rehabilitačné cvičenie
Zumba
Nedajme šancu zlodejom
Zumba
Obecný hasičský zbor
Obecný hasičský zbor

3

46

2

26

1
1
2
1
2
8

15
18
5
16
14
14

15.1
21.1
Február
15.2
19.2
21.2
22.2
24.2
26.2
Marec
1.3

Apríl
1.4
5.4
5.4
6.4
12.4
13.4
15.4
16.4

17.4

Vítanie jari – sviatok
Turíc
Obecný hasičský zbor –
skúšky
Ako sa chrániť pred
Kriminalitou
Rehabilitačné cvičenie
Zumba
Zumba
Rehabilitačné cvičenie
Zumba
Obecný hasičský zbor

17.4
19.4
19.4
20.4
23.4
26.4
27.4
30.4
Máj
1.5
3.5
3.5
6.5
9.5
9.5
10.5
10.5
11.5
17.5
23.5
24.5
24.5
24.5
25.5
25.5
26.5
31.5
Jún
1.6
7.6

OFH

Školenie hasičský zbor
Stretnutia starostov
Rehabilitačné= cvičenie
Organizačný výbor
Glazúrovanie –deti
Glazúrovanie –detí
2.skupina
Večer populárnej piesne
Rehabilitačné cvičenie
Zumba
Rehabilitačné cvičenie
Výučba remesiel
Tanec + spev študenti
Výučba remesiel
Rehabilitačné cvičenie
Výučba remesiel
Tanec +spev študenti
Výučba remesiel
Triedny koncert ZŠ

Zumba
Večer latinsko –
amerických tancov
7.6
Rehabilitačné cvičenie
9.6
Ženský spevácky zbor –
ZUŠ
15.6
Leader 3.4.1
Júl – December plánované aktivity
1 x týždenne
aerobic
2 x týždenne
Zumba
1x týždenne
Rehabilitačné cvičenie
1x týždenne
Stretnutie dôchodcov
12.8 -14.8
Očovská folklórna hruda
1x mesačne
Výučba remesiel
1x mesačne
Tvorivé dieľne
celoročne
Výstava nástrojov
a pomôcok remesiel
Celoročne
Hrnčiarská dieľňa
celoročne
Výstavy, ukážky
Celoročne
Výstava výrobkov z hliny
ZUŠ
celoročne
Prenájom priestorov na
školenia
celoročne
Šitie krojov
celoročne
Čajovňa

6

200

4

14

2

4

1
1
1
1
1
3

15
19
15
10
11
12

5
5
1
3
2
2

12
21
9
6
10
7

2
1
1
1
8
1,5
8
1
8
1,5
8
1

45
12
9
10
34
34
34
8
34
34
34
25

1
1

12
27

1
1

6
36

2

6

Júl, august
Sept.-december
September-december
Júl - december
3 dni
1 týždeň
p. Mullerová
Krosná, vyšívacie rámy,
kolovraty atď.

20
20
20
15

p. Široká

p. Skokanová

30

Plánované aktivity počas OFH 12.8 – 14.8.201
Výstava tkaných pokrovcov z regiónov Podpoľania
Výstava s ukážkou – Kožušinové výrobky
Výstava s ukážkou – vyšívnie krivou ihlou
Výstava s ukážkou – drevorezba +výroba fujár
Výstava s ukážkou – kováčska dieľňa
Výstava s ukážkou – kožené výrobky
Výstava s ukážkou – výroba slamienok
Výstava s ukážkou – výroba prútených košíkov
Ľudová veselica so živou hudbou 13.8

Vítanie Jari

Mlynské koleso pri Remeselnom dvore

KULTÚRA
Z činnosti Zboru pre občianske záležitosti:
Práca v Zbore pre občianske záležitosti je namáhavá, ale pritom veľmi krásna. Je to
činnosť, kde sa zameriavame na človeka a venujeme mu pozornosť od kolísky až po hrob.
V našom Zbore pre občianske záležitosti zabezpečujeme obrady slávnostné, občianske
a spoločenské:

V roku 2011 sme uskutočnili nasledovné obrady v počte 17
-

uvítanie detí do života individuálne a spoločné
sobáše
vítanie prváčikov
Deň žien
Deň učiteľov
občianske pohreby
Mesiac úcty k starším

Prostredníctvom miestneho rozhlasu zabezpečujeme pietne spomienky pri úmrtí a tiež pri
výročiach úmrtí.
V mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším náš Zbor pre občianske záležitosti
uskutočňuje každoročne obrad, kde pozývame občanov - seniorov, ktorí sa v danom roku
dožívajú svojich životných jubileí. Túto ukážku sme odprezentovali aj kolektívom z regiónu
Turiec v rámci výmeny skúseností.

