
Zápisnica zo zasadnutia členov  

občianskeho združenia Harmónia pri  ZUŠ v Bernolákove,  

ktoré sa konalo dňa 25.9.2018 

 

Program plenárnej schôdze: 

1. Správa o činnosti ZUŠ v školskom roku 2017/2018 

2. Kalendár podujatí na školský rok 2018/2019 

3. Správa o hospodárení, schválenie poplatkov 

4. Voľba výboru RZ 

5. Diskusia 

 

Plenárnu schôdzu otvorila predsedníčka združenia rodičov, pani Katarína Veinhardtová, privítaním rodičov 

a pedagógov a oboznámením s programom zasadnutia. Poďakovala prítomným za účasť a za 2% z dane a potom 

odovzdala slovo pani riaditeľke ZUŠ, Mgr. Jarmile Boškovej. 

 

1. Pani riaditeľka Mgr. Jarmila Bošková nás oboznámila s činnosťou ZUŠ v uplynulom školskom roku. Zhodnotila 

ho ako úspešný. Jej príhovor prebiehal v nasledovných bodoch: 

− Vyučovanie bude prebiehať v dobre známych priestoroch Spojenej školy. 

− Do školského roka 2018/2019 škola vstúpili s vynovenými triedami. Počas letných prázdnin boli trieda 

LDO a dve výtvarné triedy vybavené novými podlahami, učebne TO a LDO získali zrkadlové steny pre 

lepšiu spätnú väzbu pri nácvikoch choreografií. Pre tanečníkov boli zabezpečené nové tanečné sukne 

a dresy – všetko z financií Projektu Slovenskej sporiteľne Euro k euru 2018, kde sa podarilo získať grant 

vo výške 2400 € (vybavila ho pani Duchovičová). 

− Škola plne využíva 17 učební a zborovňu, kde sa kolektív učiteľov už takmer nezmestí. 

− Školné ostáva rovnaké ako minulý rok: 

➢ individuálne vyučovanie – 12 € 

➢ kolektívne vyučovanie – 7 € 

➢ obligátny nástroj okrem žiakov študujúcich spev – 6 € 

   

− ZUŠ Bernolákovo mala k 15.09.2018 spolu 420 žiakov, Počet novoprijatých žiakov je 125. 

− V pedagogickom kolektíve pribudlo niekoľko nových tvárí: pani učiteľka Magdaléna Izakovičová v hre na 

violončelo, pán učiteľ Marek Polgár vo výtvarnom odbore a pán učiteľ Luka Vujović v hre na gitaru. 

− Počet pedagógov je v tomto školskom roku 24, z toho jedna pani učiteľka na materskej dovolenke. 

Zvyšuje sa počet učiteľov na plný pracovný úväzok a učebne školy sú takmer na 100% využité každý deň. 

− Pre základné umelecké školy naďalej platí legislatívna povinnosť – do zberu údajov o počte žiakov možno 

uviesť iba žiakov, o ktorých má riaditeľ Čestné vyhlásenie o poskytnutí súhlasu na započítanie len jednej 

škole.  



− V minulom roku OZ Harmónia pri ZUŠ v Bernolákove znovu využilo možnosť požiadať o 2 % z daní. Suma 

predstavovala 1 875,68 €. Pani riaditeľka poďakovala všetkým podporovateľom za ich príspevky.  

− Pani riaditeľka ďalej informovala o výsledkoch pedagogickej práce celého kolektívu pedagógov a ich 

žiakov (okrem iného o skvelých výsledkoch v príprave žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého 

zamerania), o verejných podujatiach ZUŠ Bernolákovo a o súťažiach, na ktorých sa zúčastnili žiaci ZUŠ 

v Bernolákove a poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspešnej príprave týchto podujatí.  

− Pani riaditeľka uviedla, že jediné, čo škole chýba, je vlastná budova, ktorú by bolo možné zariadiť 

a vyzdobiť adekvátne k jej typu vzdelávania. Pri predpokladanom vývine počtu obyvateľov by škola mala 

mať 500 - 550 žiakov v kompletne obsadených štyroch odboroch, na čo už jestvujúce priestory 

postačovať nebudú. Ak sa škola má ďalej rozvíjať, musí prijímať žiakov každý rok a každý nástroj, aj 

umelecký odbor, by mal mať aspoň jednu samostatnú triedu. Potrebný počet učební je najmenej 20, 

plus ďalších 7 miestností na administratívne účely, skladové priestory a pre upratovačku. Vyjadrila sa, že 

verí, že sa podarí nájsť priestory pre mladé talenty Bernolákova. 

− Pani riaditeľka informovala, že v dňoch 1. – 5. 10. 2018 sa v Kultúrnom dome v Bernolákove uskutoční 

výstava študentských prác z fakulty architektúry STU na tému: budova ZUŠ – varianty riešenia, kde budú 

nainštalované návrhy na riešenie novej budovy ZUŠ.  

 

2. Zoznam plánovaných podujatí na školský rok 2018/2019 je zverejnený na stránke ZUŠ 

(www.zusbernolakovo.sk).  

 

3. Pani Katarína Tomová, pokladníčka združenia rodičov, oboznámila prítomných so stavom financií: 

Príjmy 2% z dane   1 875,68 € 

 Príjem zo ZRPŠ   4 917,00 € 

 Grant z Nadácie SLSP  2 400,00 €  

 

Účet (stav k 01. 09. 2018)   13 418,16 € 

Pokladňa (stav k 01. 09. 2018) 2 982,22 € 

 

Občianske združenie Harmónia prijalo v roku 2017 v rámci 2% z dane sumu vo výške 1 457,22 €. Tento príjem 

bol využitý na odhlučnenie učebne bicích nástrojov.  

 

Prítomní mali možnosť nahliadnuť do peňažného denníka, príp. mali možnosť diskusie s pokladníčkou, pani 

Katarínou Tomovou.  

 

− Pani Katarína Veinhardtová predstavila návrh čerpania finančných prostriedkov na školský rok 2018/19 

s nasledovnou štruktúrou: 

 poplatok ZRPŠ vo výške 20 €, za každé ďalšie dieťa 5 €. 

 poplatok za program Telekom – 31,00 € mesačne za služobné hovory a sms správy v neobmedzenom 

rozsahu 



 účastnícke poplatky, cestovné a stravné na súťažiach a odborných seminároch, návšteva kultúrnych 

podujatí – 2 000  € 

 absolventské skúšky – občerstvenie pre cca 30 osôb – 180 € 

 darčeky absolventom, 10 € na žiaka – 21 absolventov - 210 € 

 náplň do kopírky – 390 € (3 ks čierne, 3 ks farebné) 

 slávnostná pedagogická rada na Deň učiteľov - 350 € (30 osôb) 

 odmena za vedenie internetovej stránky – 260 € - (130 € - dvakrát ročne) 

 ozvučenie spoločného koncertu – 140 € 

 občerstvenie spoločný koncert – 300 € 

 ozvučenie vianočného koncertu a výchovných koncertov – 300 € 

 ozvučenie koncertu učiteľov – 140 € 

 ozvučenie záverečného koncertu – 120 € 

 videozáznam z vianočného koncertu – 200 € 

 videozáznam zo záverečného koncertu (sponzorsky, pán Lacho) 

 

 požičovné za hudobné nástroje: 10 € mesačne drahšie nástroje – violončelo, priečna flauta, 

akordeón, 5 € mesačne lacnejšie nástroje – husle 

Prítomní rodičia tento návrh jednohlasne odsúhlasili. 

 

4. Pani riaditeľka predniesla nasledovný návrh členov výboru Rodičovského združenia: 

Predseda: Katarína Veinhardtová 

Pokladník: Katarína Tomová 

Kontrolór: Katarína Sekerková 

Zapisovateľ: Andrea Hudáková 

Člen: Martina Brunel 

Voľba výboru rodičovského združenia prebehla podľa návrhu a všetci prítomní jednohlasne súhlasili. 

 

5. V rámci diskusie sa z radov rodičov ozvala otázka ohľadne potreby novej budovy pre ZUŠ, diskutovalo sa 

o existujúcich možnostiach. Rodičia prejavili záujem o diskusiu a zasielanie informácií elektronickou formou, 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie a prípadne aj sociálnych sietí, nakoľko veľa rodičov o týchto 

záležitostiach nemá potrebné informácie. Navrhli, aby sa zostavil list, v ktorom by bola informácia ohľadne 

súčasného stavu a ktorý by bol odoslaný všetkým rodičom, ktorých deti navštevujú ZUŠ v Bernolákove. Tento 

list sa na základe tejto diskusie zostavil a odoslal všetkým rodičom. 

 

Na záver sa pani Katarína Veinhardtová, predsedníčka združenia rodičov, poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

schôdzu. 

V Bernolákove, dňa 01.10. 2018 

 

Zapísala: Andrea Hudáková 

 


