
ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou – výročná správa 2015 

Zhrnutie 

Rok 2015 bol prvým kalendárnym rokom, ktorý rozpočtovo a koncepčne pripravilo nové 
vedenie školy; rozložený bol na dva školské roky, ktoré priniesli niekoľko organizačných, 
kvantitatívnych aj kvalitatívnych zmien – predovšetkým nárast a optimalizáciu počtu žiakov, 
zriadenie nového elokovaného pracoviska v Šišove, ale aj zvýšenie dôrazu na prezentačné 
aktivity školy vrátane vzhľadu areálu a spoločných priestorov; predovšetkým sa však 
vyznačovali dôrazom na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu; dôležitým ukazovateľom 
smerovania školy je skutočnosť, že sa v spolupráci so zriaďovateľom, ktorým je Mesto 
Bánovce nad Bebravou, podarilo umoriť zdedené záväzky vo financovaní školy, zlepšiť výber 
príspevku do rodičovského združenia a zaktivizovať široký okruh donátorov školy; po 
viacerých rokoch bez pohyblivej zložky mzdy dosiahnuť stav, v ktorom boli v decembri 2015 
vyplatené odmeny, ktorých výška reflektovala aktivitu a kvalitu práce jednotlivých 
zamestnancov školy. 

Vzdelávací proces  

- riadne zabezpečený prijatím nového vzdelávacie programu (v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom), nárast počtu žiakov o sedemdesiat, rozšírenie ponuky 
tanečného odboru o scénický a výrazový tanec, výtvarného odboru o fotografiu, 
počítačovú grafiku a základy animácie 

- novovymenovaní vedúci jednotlivých odborov (Dalibor  Dúcky, Jana Kozačková 
(Barbora Gerbelová), Zuzana Varhaníková, Miroslava Magdolenová) 

- menovanie novej zástupkyne (Simoneta Adamková) 
- proces vzdelávania a hodnotenia žiakov riadi Umelecká rada školy (vedúci odborov + 

zástupkyňa + riaditeľ) 
- formy internej prezentácie – besiedky a interné koncerty  
- započatie procesu zriadenia ďalších elokovaných pracovísk (Rybany – rozšírenie, 

Uhrovec, Šišov, Brezolupy – zradenie) 

Najvýznamnejšie súťaže 

HO 

- účasť a popredné umiestnenia na súťažiach: 
-  celoslovenská keyboardová súťaž v Považskej Bystrici – Rastislav Krajčo – strieborné 

pásmo (pedagóg Jozef Gieci)  
- Medzinárodný akordeónový Festival Euromusette – Golden tango Rajecké Teplice, 

umiestnenia: Oliver Lobotka – bronzové pásmo, Patrik Filko – strieborné pásmo, 
Miroslav Majerhofer – zlaté pásmo (pedagóg Milan Bazala),  



- klavírna súťaž Piano v modernom rytme v Bojniciach – M. Baško – 1. miesto v zlatom 
pásme (pedagógička Monika Chuchútová), M. Kšiňanová – strieborné pásmo, P. 
Košťál – zlaté pásmo (pedagógovia Katarína Tkáčová, predtým Peter Ježík) 

- celoslovenská spevácka súťaž Ladislava Stančeka v Prievidzi - Kristián Mikulovský, 
Patrícia Mikušová, Zuzana Vigodová – strieborné pásmo, Alexandra Rosenbergová – 
3. miesto v zlatom pásme (pedagogička Simoneta Adamková), Bianka Bezáková – 2. 
miesto v zlatom pásme (pedagogička A. Kulanová) 

LDO 

- vystúpenie na Oddelení detskej onkológie FNsP Kramáre, Bratislava, otvorená hodina 
LDO pre pedagógov z Islandu, následne predstavenie Zuza Šantavá, ocenenia Mladý 
Jesenský pre siedmich žiakov, postup inscenácie Už prestaň, mami! na celoslovenskú 
prehliadku FEDIM 2014, v spolupráci NO Harmoni ozdravovací tvorivý pobyt pre 44 
žiakov LDO v Ľubietovej, účasť a popredné umiestnenia v súťaži ZUŠ zameranej na 
prednes Prednášam, teda som v Kremnici, účasť a 3. miesto, všetko pod vedením 
pedagogičiek Zuzany Varhaníkovej a Emílie Melasovej 

 

VO a TO porovnateľné výsledky v minulom kalendárnom roku nedosiahli 

- všetky odbory ZUŠ sa podieľali na zabezpečovaní prezentácie školy na podujatiach 
v meste a pre mesto (Deň matiek, jarmoky, vystúpenia pre seniorov...) 

 

Personálne zabezpečenie 

- čiastočná obmena (odchod do dôchodku, ukončenie pracovného pomeru, prijatia 
nových kolegov), čo predstavuje nárast o piatich nových kolegov, ale len o 1,5 úväzku 
(čiastočné úväzky) 

- úsilie o doplnenie a doplnenie kvalifikácie ďalším funkčným a rozširujúcim štúdiom 
(Verešová, Lobotka, Adamková, Melasová, Szabová) 

- prevádzku školy pomáha zabezpečovať zmluvne dohodnutý pracovník 
- zmena systému hodnotenia a prepracovanie kritérií na odmeňovanie nadčasovej 

práce  

Hospodárenie 

- v spolupráci z mestom a vďaka porozumeniu mestského zastupiteľstva sa podarilo 
skončiť finančný rok bez výraznejších podlžností a vyrovnať všetky náklady, rozbor 
hospodárenia za rok 2015 tvorí prílohu č. 1 



- to isté platí o hospodárení rodičovského združenia, ktoré bolo významným 
doplnkovým zdrojom krytia potrieb školy s rozširujúcim sa vzdelávacím programom, 
podarilo sa získať aj sponzorské prostriedky  

- z dvoch percent sa nám podarilo získať 4 937,80 €, presná špecifikácia použitia 
prijatého podielu bude zverejnená v obchodnom vestníku, ktorá bude obsahovať 
výšku a účel použitia zaplatenej dane a spôsob použitia zaplatenej dane 

Partneri 

- viaceré relevantné organizácie v meste (MsKS, CVČ, ŠHOK, Bebran, Drienovec) 
- médiá (BN, BTV, WOW) 
- Mesto Bánovce nad Bebravou ako zriaďovateľ a všetky jeho zložky 
- MAS Bebrava (zapojenie) 
- Rodičovské združenie 
- Rada školy 

Škola a verejnosť 

- stratégia „otvorených dverí“ (Štvorylka s Jesenským, ATUM 1, ATUM 2, Festival TU 
ŽIJEM!, Deň otvorených dverí, koncerty pre verejnosť – Mikulášsky koncert, 
Novoročný koncert, Slovo, hudba, hlas...) 

- zavedenie záväzného kalendára podujatí organizovaných školou 
- výchova publika cez vzdelávanie detí 
- zapájanie sa do projektov vypisovaných jednotlivými stupňami verejnej správy 

i nadáciami 
- intenzívna komunikácia s donátormi (ambícia vytvorenia „klubu donátorov školy“) 
- hľadanie možností prenájmu nedostatočne využívaných priestorov 

 

Príloha č. 1 

30. 3. 2016  

Silvester Lavrík, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

Rozbor hospodárenia za rok 2015 
 

 

 

Právny subjekt: 

 

 

Základná umelecká škola D. Kardoša 

Novomeského 3 

957 04 Bánovce nad Bebravou 

 

 

IČO:  36128457 
 

 

Základná umelecká škola D. Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
s právnym subjektom od  01. 04. 2002 predkladá  analýzu čerpania  finančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. ZUŠ k 31. 12. 2015 zamestnávala 
29 pracovníkov, z toho 26 učiteľov a  3 nepedagogických pracovníkov. ZUŠ podľa zákona 
o účtovníctve 431/2002 Z.z. § 17  k 31. 12. 2015 vykonala riadnu účtovnú závierku. 
 

 

l. Charakteristika rozpočtových príjmov 

        

             Príjmy našej organizácie sú zložené z poplatkov školného žiakov, z poplatkov za 
prenájom a z úrokov. 

Školné od rodičov bolo inkasované formou juxta potvrdeniek, odvádzané bolo ba účet č. 
2402083856/0200, z ktorého sme všetky príjmy následne odviedli na účet MsÚ 526-192/0200. 



Na základe našej požiadavky a schválenia MsÚ nám tieto boli vrátené späť ako výnosy 
s možnosťou použitia na kategóriu 610, 620 a 630. 

 

Celkové príjmy za rok 2015 činili                                     381 197,25  € 

- z toho z rozpočtu mesta – bežné                                         331 389,00  € 
- ostatné  /výnosy/                                                                  49 034,25  € 
- vzdelávacie poukazy        774,00  € 
 
Ostatné príjmy /výnosy/ boli zložené: 
- školné žiakov                                                                   47 185,28  € 
- úroky            1,39  € 
- nájomné     1 843,33  € 
- ostatné príjmy (vratka počiatočného stavu VÚ)  4,25  € 
 

   

2. Charakteristika rozpočtových výdavkov 

    

       V roku 2015 boli príjmy z rozpočtu  použité nasledovne: 
610 - mzdy v celkovej čiastke 246 815,09 € 

 

620 - odvody do poistných fondov a NÚP vo výške 86 652,31 €  

630 - tovary a služby v čiastke 44 496,86 € bol prevažne používaný na úhradu 

          energií /el. energia, teplo, voda/, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, tvorbu SF  

          a podobne. 

642 – úhrada nemocenských a úrazových dávok predstavovala čiastku 3 225,06 € (z toho  

          odchodné činilo 2 680 € a 545,06 € nemocenské dávky) 

 

3. Inventarizácia 

 

            Na vykonanie ročnej inventarizácie vydal riaditeľ ZUŠ v zmysle zákona 431/2002 Z.z 
o účtovníctve § 29, § 30 príkaz č. 1/15. Inventarizáciu HM, DHM a záväzkov nariadil riaditeľ 
ZUŠ k 31. 12. 2015. 



            Inventarizácia bola vykonaná v nariadenom termíne. Inventúrne súpisy boli 
vypracované vzorne a boli podpísané inventarizačnou komisiou. Rozdiely neboli zistené a ani 
vyčíslené. Inventúrny stav bol totožný s účtovným stavom, čo potvrdila inventarizačná 
komisia. 

Na základe zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. 23340/2002-92 zo dňa 
17. 12. 2002 sú rozpočtové organizácie od 01. 01. 2003 povinné odpisovať dlhodobý hmotný 
a nehmotný majetok. 

K 31. 12. 2015 ZUŠ vykazovala v účtovnej triede 0 tieto zostatky: 

      

      - účet 013      - Softvér                                                        2 616,19 € 

      - účet 021      - Budovy a stavby                                  2 355 712,23 € 

      - účet 022  7  - Inventár                                                   103 335,34 € 

         Spolu                                                                         2 461 663,76 € 

 

      - účet 081      - Oprávky k budovám a stavbám            - 891 729,70 €   

      - účet 082  7  - Oprávky k inventáru                              -  73 172,43 € 

      - účet 073      - Oprávky k softvéru                                    -1 801,00 € 

         Spolu                                   - 966 703,13 € 

 

         DHM spolu            - 1 494 960,63 € 

  

       Drobný hmotný majetok k 31. 12. 2015 predstavoval čiastku 59 155,85 €. 

       Ostatný hmotný majetok v operatívnej evidencii k 31. 12. 2015 predstavoval sumu  
36 735,83 €. V roku 2015 sme zakúpili 2 stoličky v hodnote 60,00 €. 

                                        

       Dokladová inventúra k 31. 12. 2015 bola vykonaná na nasledovných účtoch: 

  

       222  Bežný účet                                                             7,93 €                             



       221 2 Bežný účet soc. fondu                              809,55 €                                                              

       221 1 Depozit                                                        27 145,80 € 

        223  Príjmový účet        22,00 €   

 

4. Rozpočet sociálneho fondu na rok 2015 

 

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho 
fondu Suma v € 

ZS k 1. 1.   715,00 

Prírastky  povinný prídel - 1,05 % 2 209,50 

  povinný prídel -    

  ostatné prírastky    

Úbytky závodné stravovanie 469,35 

  regenerácia PS, doprava  1 467,00 

  dopravné   

  
ostatné úbytky-50 rokov 
veku  

KZ k 31. 
12.   988,15 

 

 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 22. 01. 2016                                                                              

Vypracovala: Jančovičová Marta                                        Mgr. art. Silvester Lavrík        

                                                                                                             riaditeľ školy 

 


	IČO:  36128457

