
Hodnotenie innosti a správa o stave a hospodárení školy za rok 2016

Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v roku 2016 vstúpila do druhej polovice funk ného
obdobia sú asného riadite a a celého vedenia školy. Predložené hodnotenie sa aj tentoraz vz ahuje
ku konceptu, s ktorým sa o túto funkciu v júni 2014 uchádzal.

Vzdelávanie

Priority:

- implementácia štátneho vzdelávacieho programu
- posilnenie individuálnych študijných predmetov, s dôrazom na akustické nástroje,

predovšetkým dychové a slá ikové
- zvýšenie vzájomnej prepojenosti jednotlivých odborov a predmetov

Komentár: štátny vzdelávací program v hudobnom a výtvarnom odbore sa podarilo implementova
v plnom rozsahu a doplni ho o aktualizácie vychádzajúce zo špecifík školy. Rezervy ostali v tane nom
odbore ( asté personálne výmeny na poste vyu ujúcich) a v literárno-dramatickom odbore
(nedopracovanos ŠVP pre tento odbor, oho dôkazom je vytvorenie komisie pri ŠPÚ, ktorej lenom
je aj riadite ZUŠ DK, ktorý potrebu dopracovania inicioval). Individuálne predmety posil ujeme
zvýšením po tu žiakov na klávesových, bicích, ale predovšetkým dychových a strunových nástrojoch,
oho dôkazom je zvýšenie úväzku dychárovi a prijatie alšieho hus ového pedagóga. Vzájomnú

prepojenos jednotlivých odborov dosahujeme tromi spôsobmi – 1. zavedením rota ného modelu
štúdia pre žiakov prípravného ro níka, v rámci ktorého sa všetci zapísaní žiaci bezprostredne a pod
vedením špecialistov oboznámia so všetkými odbormi (hudobný, tane ný, výtvarný, literárno-
dramatický) vyu ovanými v našej škole; 2. pre všetkých žiakov hudobného odboru sme (v súlade
s u ebnými osnovami od 3. ro níka vyššie) zaviedli ú inkovanie v detskom speváckom zbore ako
volite ný predmet; 3. trikrát za školský rok pripravujeme programy, v ktorých si významná as našich
žiakov môže vyskúša vzájomnú súhru – aj medziodborovú, aj hranie spolu s pedagógmi (de
otvorených dverí, festivalový koncert, viano ný koncert.

Rezervy:

- zvyšovanie úrovne absolventov
- implementácia progresívnych metód vyu ovania
- otvorenie multimediálneho odboru

Komentár: hoci dosahovaný prospech a diplomy zo sú aží signalizujú špi kovú úrove našich žiakov,
s výnimkou spevákov a epizodicky aj absolventov literárno-dramatického odboru sa našim
absolventom po skon ení stredoškolského odborného štúdia (konzervatóriá) nedarí uspie
v umeleckom povolaní do tej miery, ktorej sa všeobecne hovorí úspešná kariéra; rezervy vidím aj
v skuto nom záujme žiakov o kultúrne dianie na škole (v situáciách, ak sami nie sú jeho sú as ou).
Popri zvyšovaní dôrazu na súhru a zavádzanie progresívnych modelov vzdelávania v prípravnom
štúdiu potrebujeme viac a razantnejšie modernizova aj v ostatných ro níkoch a vo všetkých
odboroch. Otvorenie multimediálneho odboru, o ktorý je medzi uchádza mi o štúdium živý záujem,
naráža na personálne a aj materiálne obmedzenia – nie sú kvalifikovaní udia, nie sú peniaze na
nákup techniky.

Personálna a mzdová politika



Priority:

- plánovaný a plynulý mierny nárast po tu žiakov
- alšie vzdelávanie, odborný rast a plná kvalifikovanos pedagógov
- stabilizácia pedagogického zboru v tane nom odbore
- aktivizácia vyššieho po tu pedagógov

Rezervy:

- alšie vzdelávanie, odborný rast a plná kvalifikovanos pedagógov
- stabilizácia pedagogického zboru v tane nom odbore
- aktivizácia vyššieho po tu pedagógov

Komentár: priority a rezervy sa v tejto oblasti práce školy prekrývajú a nie je to mienené ako
nemiestny vtip, nachádzame sa totiž vo fáze, ke je potrebné pedagógom zaujatým každodennými
staros ami doslova pomôc s nasmerovaním za alším odborným rastom, resp. získaním plnej
kvalifikácie, ktorú nie vždy nemajú priznanú len preto, že neabsolvovali príslušnú strednú i vysokú
školu. Kritériá posudzovania plnej resp. iasto nej kvalifikovanosti sa v minulosti opakovane menili
a v sú asnosti neexistuje záväzné a jednotné stanovisko metodických i riadiacich organizácií, ktoré
by v tejto veci boli ich zaradeniu nápomocné. Tane ný odbor je dlhodobo slabinou tejto školy, prvým
predpokladom na zmenu tohto stavu je získanie pedagóga/ov na dlhšie obdobie než na jeden školský
rok. Pasivita ve kej asti pedagogického zboru je už na tejto škole minulos ou, avšak je potrebné
nahlas poveda , že aktivizujú sa napospol tí istí (necelá polovica) a je potrebné stráži mieru ich
za ažovania povinnos ami nad rámec bezprostrednej pedagogickej innosti na jednej strane a na
druhej strane zaktivizova aj ostatných.

Poznámka: po et žiakov a pedagógov, ako aj ich úväzkov je osobitnou kapitolou pri riadení školy. Za
perspektívne považujeme vyvážené, postupné a trvalé mierne zvyšovanie po tu žiakov v hudobnom
odbore, predovšetkým nám ide o posil ovanie akustických hudobných nástrojov a zborového spevu;
v tane nom a výtvarnom odbore potrebujeme po ty žiakov zvýši cca o 20%, v literárno-dramatickom
optimalizova (eliminova neproduktívne vysoký po et žiakov prijatých do prípravného štúdia).
Prechodný pokles žiakov bol spôsobený odchodom u ite ky tanca a na u naviazaných žiakov
preferujúcich moderný tanec, o sa udialo v rozbehnutom školskom roku (november 2015).

Hospodárenie školy a riadiaca práca

Priority:

- vyrovnaný, resp. rozvojový rozpo et
- obnova fondu hudobných nástrojov a zariadenia školy
- úspora v energetických ukazovate och
- digitalizácia agendy triedneho u ite a
- zvýšenie podielu vlastných príjmov
- zve a ovanie areálu a vnútorných priestorov školy

Komentár: finan ný rok 2016 sme zav šili bez dodato ného navyšovania príjmov od zria ovate a,
okrem hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami na to základný predpoklad vytvoril
reálny, teda zria ovate om nad mieru únosnosti nezoškrtaný rozpo et. Preh ad o hospodárení školy
zaznamenáva podrobnosti nakladania so zverenými prostriedkami (Príloha . 1). V aka tomu, že sme



sa nedostali do záporných ísel v žiadnom zo sledovaných ukazovate ov a s výdatnou pomocou
združenia rodi ov sme dokázali nielen splni si všetky finan né záväzky, ale aj za a obnovova i
dop a nástrojové vybavenie školy (elektronický klavír, piano, súprava bicích...). V spotrebe elektriny
a tepla sme v porovnaní s rokom 2015 dosiahli peknú, 17% úsporu. Pokia ide o teplo, darí sa nám
hospodári s miernou úsporou oproti roku 2015. Dôležitou sú as ou práce triedneho u ite a je úplné
a správne vedenie triednej agendy (katalógový list, triedna kniha, žiacka knižka, výkaz...), o zaberá
ve a z pracovného asu pedagóga. Rozhodli sme sa preto od septembra 2016 zavies  túto agendu
v digitálnej forme (IZUŠ) a po ukon ení skúšobnej prevádzky môžeme skonštatova jednozna nú
prospešnos tohto kroku. Jej finan né zhodnotenie (mesa né poplatky versus úspora za tla ivá
a zvýšenie efektivity využívania pracovného asu) bude predmetom takejto správy o rok. No už teraz
môžeme skonštatova , že pedagógovia túto zmenu prijali a evidenciu žiakov, ich dochádzky, ako aj
reálnych pracovných výkonov pedagogických pracovníkov školy máme na nebývalej úrovni. Vlastné
príjmy zo školného sa mierne zvýšili v aka zvýšeniu po tu žiakov, ktorí sa nielenže v septembri do
školy zapíšu, ale ju aj celý školský rok navštevujú. Zvýšenie príjmu z nájmov sme zvýšili o 40% a hoci
to vo vz ahu k rozpo tu školy nepredstavuje žiadne prevratné íslo, je potrebné podotknú , že v aka
európskemu projektu, ktorým škola prešla, je realizácia každého nájmu neúnosne zbyrokratizovaná
a pokia ide o ekonomicky naozaj prínosné nájmy, vlastne nemožná. Vnútorným aj vonkajším
priestorom školy sa venujeme vo zvýšenej miere a s prispením Mesta Bánovce nad Bebravou aj iných
subjektov (prostredníctvom grantov) sme dosiahli aj prvé výsledky (sochárske sympózium Hudba
Socha Sídlisko, lavi ky... ) Vlastnými silami a s pomocou rodi ov sme sa pustili do alšej výsadby
okrasných drevín a postupnej premeny areálu školy na park a galériu pod šírym nebom.

Rezervy:

- rozvojový rozpo et školy
- zav šenie obmeny, resp. doplnenie hudobných nástrojov a vybavenia školy
- lepšie zhodnocovanie doteraz nevyužívaných priestorov a priestorov využívaných

v obmedzenej miere

Komentár: vypracúvame a podávame granty, spolupracujeme so zria ovate om aj s inými
organizáciami a nestrácame energiu ani nádej.

Poznámka: vyrovnaný rozpo et školy nám aj v aka postoju zria ovate a umožnil v roku 2016 vyplati
motiva nú a nenárokovú zložku mzdy, ako aj zhodnocova nad asovú prácu a odmena za ne je
vyplácaná pod a preh adného a záväzného systému bodovania aktivít pedagogických aj
nepedagogických zamestnancov (Príloha . 2)

Škola a zria ovate

Priority:

- nap anie spolo enskej objednávky
- hospodárne a efektívne zhodnocovanie verejných zdrojov

Komentár: bez ambície chcie sa zapá i za každú cenu môžeme verejne vyhlási , že škole sa vo i
zria ovate ovi darí nachádza vyváženú komunikáciu; mesto svoje požiadavky formuluje zrete ne
a vytvára podmienky na ich realizáciu. Primárnou úlohou školy je kultivovanie obyvate ov mesta
(primárne žiakov, sekundárne ostatných obyvate ov) vzdelávacími a kultúrnymi podujatiami. Za
týmto ú elom sme v spolupráci s organizáciami pracujúcimi v spolo enskej oblasti (MsKS, CV , ŠHOK,
rímskokatolícky farský úrad, ECAV...) pripravili a zverejnili pracovnú verziu kalendára ažiskových



podujatí, podie ali sme sa na reprezentácii mesta v Miloticiach (CZ) a Ljublinci (PL), ako aj
zabezpe ovali obligátne príležitostné podujatia pod a potrieb mesta a jeho organizácií (výro ie
založenia mestskej polície, vystúpenia pre seniorov, sobášne preteky etc.) (Príloha . 3).

Rezervy:

- rozvojový rozpo et
- riešenie zatekania do sociálnych zariadení na 1. poschodí pavilónu B
- investície do rekonštrukcie a vybavenia prechodne využívaných priestorov, resp. bývalého

bytu a školskej kuchyne

Komentár: školská budova je po rekonštrukcii celkovo v dobrom stave, no výh adovo musíme
plánova výmenu niektorých energeticky náro ných a zastaraných zariadení, ako aj získava nové
priestory na vyu ovanie. Po ods ahovaní dlhodobého nájomníka zo školského bytu (júl 2016) sme
vypracovali projekt na jeho využitie korešpondujúce so zvyšovaním úrovne poskytovaných služieb
(libresso), za a však musíme rekonštrukciou priestorov, do ktorých dvadsa pä rokov nikto
neinvestoval. V tomto smere h adáme partnerov a podávame granty. To sa týka aj zve a ovania
areálu školy. Havarijný stav spôsobený konštruk nou chybou prestrešenia átria je predmetom
monitorovania, akútne problémy riešime svojpomocne, zásadné riešenie aká na as, kedy sa
ministerstvo po nohospodárstva prestane do využívania budovy školy stara . Priestory vo zvýšenej
miere využívame aj v predpolud ajších (cvi enie matiek s de mi) a ve erných hodinách (jóga,
folklórne súbory).

Ostatné aktivity školy

Priority:

- zvyšovanie úrovne vnútornej aj vonkajšej prezentácie práce žiakov a pedagógov
- ú as na prínosných a kvalitne obsadzovaných sú ažiach a festivaloch
- sedemdesiate výro ie školy a prípravy na oslavy 75. výro ia
- vlastné festivaly a podujatia
- aktualizácia webovej stránky školy a oživenie prezentácie aktivít (vrátane archívnych) vo

virtuálnom prostredí
- prehlbovanie spolupráce s rodi ovským združením

Komentár: všetky tieto aktivity školy slúžia na systematické a ú inné zvidite ovanie školy s cie om
vytvára pre vzdelávanie a alší rast žiakov o najlepšie podmienky.

Záver

Škola je nastavená na rozvojový program a to predstavuje sústavné zvyšovanie nárokov na všetkých
zainteresovaných, tvorivý prístup k využívaniu jej bohatého potenciálu a všetkých príležitostí, trvalo
aktívny prístup všetkých jej zamestnancov k zadaným úlohám. Ak by sme sa mali na jej stav pozrie
cez ambície konceptu, s ktorým sú asné vedenie školy do svojich funkcií nastupovalo, je možné
skonštatova , že je pri jeho nap aní niekde na polceste.

V Bánovciach nad Bebravou 18. januára 20016



Vypracoval a predložil Silvester Lavrík, v.r., riadite školy

Zoznam príloh:

Príloha . 1 – Správa o hospodárení školy za rok 2016

Príloha . 2 – Smernica o nad asovej práci a kritériách odme ovania

Príloha . 3 – Nástenka plagátov k podujatiam školy pre verejnos za rok 2016



Rozbor hospodárenia za rok 2016

Právny subjekt:

Základná umelecká škola D. Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou

I O: 36128457

Základná umelecká škola D. Kardoša, Novomeského 3, 957 04 Bánovce nad Bebravou
s právnym subjektom od 01. 04. 2002 predkladá analýzu erpania finan ných prostriedkov
štátneho rozpo tu za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. ZUŠ k 31. 12. 2016
zamestnávala 30 pracovníkov, z toho 27 u ite ov a 3 nepedagogických pracovníkov. ZUŠ
pod a zákona o ú tovníctve 431/2002 Z.z. § 17 k 31. 12. 2016 vykonala riadnu ú tovnú
závierku.

l. Charakteristika rozpo tových príjmov

Príjmy našej organizácie sú zložené z poplatkov školného žiakov, z poplatkov za
prenájom a z úrokov.
Školné od rodi ov bolo inkasované formou juxta potvrdeniek, odvádzané bolo ba ú et .
2402083856/0200, z ktorého sme všetky príjmy následne odviedli na ú et MsÚ
1641679855/0200. Na základe našej požiadavky a schválenia MsÚ nám tieto boli vrátené
spä ako výnosy s možnos ou použitia na kategóriu 610, 620 a 630.

Celkové príjmy za rok 2016 inili 406 968,71 €
- z toho z rozpo tu mesta – bežné 359 087,00 €
- ostatné /výnosy/ 46 901,71 €
- vzdelávacie poukazy 980,00 €

Ostatné príjmy /výnosy/ boli zložené:
- školné žiakov 43 522,08 €
- úroky 1,26 €
- nájomné 2 175,00 €
- ostatné príjmy (vratka po iato ného stavu VÚ) 7,93 €
- preplatok z ro ného zdravotného poistenia 1 182,41 €
- refundácia tepla 13,03 €

2. Charakteristika rozpo tových výdavkov

V roku 2016 boli príjmy z rozpo tu použité nasledovne:
610 - mzdy v celkovej iastke 264 873,80 €

620 - odvody do poistných fondov a NÚP vo výške 91 807,79 €
630 - tovary a služby v iastke 49 701,99 € bol prevažne používaný na úhradu



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

642 – úhrada nemocenských a úrazových dávok predstavovala iastku 576,60 €

3. Inventarizácia

Na vykonanie ro nej inventarizácie vydal riadite ZUŠ v zmysle zákona 431/2002 Z.z
o ú tovníctve § 29, § 30 príkaz . 1/16. Inventarizáciu HM, DHM a záväzkov nariadil riadite
ZUŠ k 31. 12. 2016.

Inventarizácia bola vykonaná v nariadenom termíne. Inventúrne súpisy boli
vypracované vzorne a boli podpísané inventariza nou komisiou. Rozdiely neboli zistené a ani
vy íslené. Inventúrny stav bol totožný s ú tovným stavom, o potvrdila inventariza ná
komisia.
Na základe zákona 431/2002 Z.z. o ú tovníctve a Opatrenia MF SR . 23340/2002-92 zo
d a 17. 12. 2002 sú rozpo tové organizácie od 01. 01. 2003 povinné odpisova dlhodobý
hmotný a nehmotný majetok.
K 31. 12. 2016 ZUŠ vykazovala v ú tovnej triede 0 tieto zostatky:

- ú et 013 - Softvér 2 616,19 €
- ú et 021 - Budovy a stavby 2 355 712,23 €
- ú et 022 7 - Inventár 103 335,34 €

Spolu 2 461 663,76 €

- ú et 081 - Oprávky k budovám a stavbám - 941 535,70 €
- ú et 082 7 - Oprávky k inventáru - 82 168,43 €
- ú et 073 - Oprávky k softvéru -2 456,00 €

Spolu - 1 026 160,13 €

DHM spolu 1 435 503,63 €

Drobný hmotný majetok k 31. 12. 2016 predstavoval iastku 65 070,89 €.
Ostatný hmotný majetok v operatívnej evidencii k 31. 12. 2016 predstavoval sumu

37 723,35 €. V roku 2016 sme vyradili OTE v sume 550,16 a zakúpili v sume 1 547,68 €.

Dokladová inventúra k 31. 12. 2016 bola vykonaná na nasledovných ú toch:

222 Bežný ú et 8,53 €
221 2 Bežný ú et soc. fondu 2 587,02 €
221 1 Depozit 32 068,13 €



4. Rozpo et sociálneho fondu na rok 2016

Ú et 472 - Záväzky zo sociálneho fondu Suma v €

ZS k 1. 1. 988,15

Prírastky povinný prídel - 1,05 % 2 334,16

povinný prídel -

ostatné prírastky

Úbytky závodné stravovanie 432,25

regenerácia PS, doprava

dopravné

ostatné úbytky-50 rokov veku 85,00

KZ k 31. 12. 2 805,06

V Bánovciach nad Bebravou, d a 11. 01. 2017
Vypracovala: Jan ovi ová Marta Mgr. art. Silvester Lavrík,v.r.

riadite školy




