
 Podklady ku koncepcii rozvoja školstva v Meste Bánovce nad Bebravou - 
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša  
 
 
 Základné údaje o škole 
 
      Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou (ďalej len 
ZUŠ) poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania podľa vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania pre širokú vekovú škálu uchádzačov o štúdium, od detí predškolského 
veku, základnej školy, strednej školy, dospelých študentov, dospelé zárobkovo činné osoby až 
po seniorov. Vznikla na pôde nášho mesta v roku 1946. ZUŠ je vzdelávacou organizáciou 
s právnou subjektivitou 
      Základné umelecké vzdelanie sa člení na primárne a nižšie sekundárne umelecké 
vzdelanie. ZUŠ organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, rozšírené štúdium, skrátené 
štúdium a štúdium pre dospelých. 
      Prípravné štúdium má najviac dva ročníky, je určené deťom predškolského veku 
a žiakom prvých ročníkov základných škôl, na diagnostikovanie umeleckých schopností 
dieťaťa a jeho následné zaradenie do odboru. 
      Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má osem ročníkov a druhý 
stupeň štyri ročníky. Je určené žiakom spravidla od 2. ročníka základnej školy, ktorí 
preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcich 
ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. 
      Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu disponujú 
mimoriadnym nadaním a vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré úspešne preukážu na 
komisionálnych  skúškach.  
      Skrátené štúdium je určené prevažne pre vekovo starších žiakov, ktorí sa pripravujú na 
štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického, alebo 
umeleckého zamerania. 
      Štúdium pre dospelých má štyri ročníky a uchádzačmi sú dospelí študenti z vysokých 
škôl, dospelé zárobkovo činné osoby a seniori, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké 
vzdelanie. Vyučovanie prebieha v individuálnej a skupinovej forme v študijných odboroch - 
výtvarnom, literárno–dramatickom, tanečnom, hudobnom a od šk. roka 2017/2018 aj 
v multimediálnom odbore. Hudobný odbor sa ďalej člení na oddelenia podľa hudobných 
nástrojov.  
 
Štatistické údaje 
 
 
Počet žiakov od roku 2014, s kvalifikovaným výhľadom do roku 2020 
 
Tabuľka č. 1 

 
Šk. rok 

 
Škola, 
zariadenie 

 
Riaditeľ školy 

Individuálne 
vyučovanie 

Skupinové 
vyučovanie 

Počet 
žiakov 

2013/14 ZUŠ DK PaedDr. Katarína Verešová 235 215 450 

2014/15 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 248 288 536 



2015/16 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 260 272 532 

2016/17 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 278 226 504 

2017/18 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 297 258 555 

2018/19 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 273 301 574 

2019/20 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 292 322 614 

2020/21 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 312 345 657 
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Poznámka: v tabuľke č.1 sú počty žiačok/žiakov v ZUŠ v individuálnej forme vyučovania a 
v skupinovej forme vyučovania. Spodný riadok udáva celkový počet žiačok/žiakov 
v jednotlivých školských rokoch.  
Výhľad do roku 2020 je vypočítaný z dlhodobého trendu a vychádza z počtu žiačok/žiakov ku 
dňu, kedy boli údaje zriaďovateľovi poskytnuté. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov od roku 2014, s kvalifikovaným 
výhľadom do roku 2020 
 
Tabuľka č. 2 

 
Šk. rok 

 
Škola, 

zariadenie 

 
Riaditeľ školy 

Počet ped.prac. Počet nep. prac. 

2013/14 ZUŠ DK PaedDr. Katarína Verešová 20,203 3 

2014/15 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 21,44 3 

2015/16 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 21,24 3 

2016/17 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 21,425 3 

2017/18 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 19,419 3 

2018/19 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 17,939 3 

2019/20 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 19,194 3 

2020/21 ZUŠ DK Mgr. art. Silvester Lavrík 20,533 3 
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Poznámka: výhľad do roku 2020 je vypočítaný z dlhodobého trendu a vychádza z počtu 
žiačok/žiakov ku dňu, kedy boli údaje zriaďovateľovi poskytnuté.  
Za povšimnutie stojí fakt, že počet pedagogických pracovníkov za posledné štyri roky sa 
prakticky nezmenil, pričom počet žiakov za to isté obdobie vzrástol o (27% k 2018/19) / (46% 
k 2020/21). 
 
 
 



 
 
 
Finančné prostriedky poskytnuté mestom Bánovce nad Bebravou  
 
Tabuľka č. 3 

Účel  2015  2016  2017  2018 

Odmeny                    0  6415  3000                              0 

SPOLU  0  6415  3000  0 

 
Poznámka: požadované a poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené na kompenzáciu 
viacerých nepriaznivých faktorov: 

- dlhodobého nedostatočného finančného zabezpečenia školy v oblasti personálnych 
nákladov 

- zvýšených požiadaviek zo strany zriaďovateľa na zabezpečenie viacerých kultúrno-
spoločenských podujatí v záujme mesta 

- zabezpečovania rozvoja školy v súlade s prijatou a schválenou koncepciou rozvoja 
a ďalšieho smerovania školy 
 

Finančné prostriedky pochádzajúce z vlastných príjmov a aktivít ZUŠ DK 
 
Tabuľka č. 4 
 
PRÍJMY  2015  2016  2017  2018 

príjmy na mzdové náklady     6 415,00  3 000,00    

príjmy ‐ školné + ostatné  49 030,00  46 879,00  49 004,69  53 110,00 

granty ‐ TSK        500,00    

granty ‐ z mesta     2 000,00  1 150,00  1 700,00 

SPOLU  49 030,00  55 294,00  53 654,69  54 810,00 

VÝDAVKY  2015  2016  2017  2018 

2 percentá dane  4 937,80  2 025,65  1 593,35  1 366,61 

nákup drobného HM  300,00  4 164,00  1 471,00    

materiál na miestnosť bicie        1 072,57    

MMO        2 929,00    

SPOLU  5 237,80  6 189,65  7 065,92  1 366,61 

 
Poznámka: ZUŠ DK z vlastných prostriedkov okrem zabezpečovania vyučovania vytvorila 
podmienky na vznik a materiálno-technické zabezpečenie novovzniknutých potrieb spojených 
so zabezpečovaním vyučovania v štyroch odboroch (HO, TO, VO, LDO) a v súlade 
s koncepciou rozvoja školy schválenou radou školy zriadila aj piaty – multimediálny (MMO), 
zároveň ho personálne, priestorovo (drobné stavebné úpravy) a technicky zabezpečila, taktiež 
investovala do zriadenia špecializovanej učebne bicích nástrojov (odhlučnenie a odpruženie) 
a v neposlednom rade sa postarala o významné zvýšenie úpravy svojho vonkajšieho areálu 



(terénne úpravy, odstránenie nefunkčného vnútorného oplotenia, zriadenie galérie pod holým 
nebom, prevádzkovanie sezónneho klziska – v spolupráci s MsÚ a v závislosti od počasia).  
 
Zhrnutie: škola napriek opakovanému kráteniu návrhu rozpočtu zo strany zriaďovateľa 
dokáže plnohodnotne napĺňať základné vzdelávacie ciele, zdravo rásť a hospodárne nakladať 
s finančnými prostriedkami, čoho dôkazom sú tieto ukazovatele: 

- úplná likvidácia neuhradených záväzkov z predchádzajúceho obdobia (v spolupráci so 
zriaďovateľom – splátkový kalendár) 

- priebežné, plynulé a včasné uhrádzanie prevádzkový nákladov a všetkých finančných 
záväzkov 

- pravidelné vyplácanie nenárokovej (motivačnej) časti mzdy (2x za rok) 
- trvalý, rovnomerný a udržateľný nárast počtu žiačok/žiakov (s výnimkou šk. roka 

2015/16, keď došlo k rekonštrukcii tanečného odboru) 
- zvyšovanie podielu žiačok/žiakov študujúcich hru na akustickom nástroji, rozvoj 

súborovej a zborovej činnosti, konsolidácia skupinových študijných odborov 
- zvyšovanie počtu žiakov „obslúžených“ jedným pedagogickým pracovníkom 
- nárast počtu odborov (zriadenie multimediálneho odboru) 
- nárast počtu  elokovaných pracovísk (z jedného na tri – Rybany (skôr zriadené), Šišov 

(od roku 2016), Uhrovec (od roku 2018) 
- výrazné zvýšenie podielu školy na kultúrnom a spoločenskom živote mesta, nárast 

kvality verejných vystúpení žiačok/žiakov/pedagogičiek/pedagógov školy 
- zvýšenie počtu aktivít presahujúcich hranice mesta a regiónu (MIK – medzinárodné 

interpretačné kurzy, účasť na celoštátnych festivaloch a prehliadkach, organizácia 
podujatí s medzinárodnou účasťou na pôde školy...) 

- trvalá a konštruktívna spolupráca s inými spoločenskými, vzdelávacími a kultúrnymi 
subjektmi pôsobiacimi v meste (MsKS, CVČ, ŠHOK, OZ Bebran, OZ Drienovec, 
Ateliér Hlavina...) 

 
Záver: prognóza rozvoja ZUŠ DK na najbližšie obdobie je postavená na realistickom odhade 
a mixe potrieb obyvateľov mesta, možností školy a progresívnych trendov v umeleckom 
vzdelávaní. 
 
 
V Bánovciach nad Bebravou dňa 07. 09. 2018. 
 
 
      Predložil Silvester Lavrík, riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


