
Zápisnica zo zasadnutia členov  

občianskeho združenia Harmónia pri  ZUŠ v Bernolákove,  

ktoré sa konalo dňa 06.10.2020 

 

Program zasadnutia: 

1. Správa o začiatku školského roka 2020/2021 

2. Kalendár podujatí na školský rok 2020/2021  

3. Správa o hospodárení, čerpanie finančných prostriedkov na školský rok 2020/2021, schválenie poplatkov 

4. Informácie o priestorových podmienkach ZUŠ 

5. Voľba výboru RZ 

6. Diskusia 

 

Plenárna schôdza sa tento rok, na základe opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19, nemohla uskutočniť. Stretnutie 

prebehlo v kruhu výboru. Zasadnutie otvorila predsedníčka združenia rodičov, pani Katarína Veinhardtová, privítaním 

pani riaditeľky ZUŠ a prítomných členov výboru. Potom odovzdala slovo pani riaditeľke ZUŠ, Mgr. Jarmile Boškovej. 

 

k bodu 1. Pani riaditeľka Mgr. Jarmila Bošková nás oboznámila s priebehom začiatku školského roka 

2020/2021. Jej príhovor prebiehal v nasledovných bodoch: 

− Začiatok školského roka 2020/2021 bol aj na ZUŠ ovplyvnený následkami pandémie COVID 19. Aj ZUŠ 

Bernolákovo sa vyzbrojila dezinfekčnými prostriedkami, aby zabezpečila bezpečie pre svojich pedagógov 

i žiakov. Každý umelecký odbor je vybavený samostatným teplomerom, aby bolo možné reagovať promptne 

na akýkoľvek prejav respiračného ochorenia. Spojená škola nám poskytla možnosť využiť miestnosť na 

izolovanie detí v prípade zvýšenej teploty  - aby v nej mohli počkať na svojich rodičov. 

− Prvé dva  septembrové dni boli venované talentovým skúškam, ktoré boli presunuté z mája. Prebehli 

v neobvyklej atmosfére, nakoľko všetci zúčastnení mali na tvárach rúška. Pre viacero detí to bolo oveľa 

stresujúcejšie – bez úsmevov a vzájomnej blízkosti so skúšajúcimi v jednotlivých komisiách. 

− Výsledky talentových skúšok sú nasledovné : 

Počet novoprijatých žiakov vo všetkých odboroch : 81 

Je to menej ako po predchádzajúce roky – najmä v tanečnom a literárno-dramatickom odbore sme 

zaznamenali značný pokles prihlásených detí. V značnej miere to ovplyvnila aj nemožnosť prezentovať deťom 

hudobné nástroje a prácu detí kolektívnych odborov. Výchovné koncerty pre predškolákov  materskej školy 

mali vždy úspech  - vystupovali na nich spravidla mladšie ročníky aby svojim malým kamarátom priblížili to, 

čo sa za dva-tri roky naučili. 

− Počet žiakov k 15. septembru 2020 je 418. 

Všetci učitelia sa už veľmi tešili na svojich žiakov a na riadne vyučovanie. Hoci obmedzení rúškami 

a dodržiavaním požadovaného odstupu, rozozvučali svoje triedy krásnymi skladbami, ktoré nacvičili pod 

vedením svojich učiteľov počas nedobrovoľnej domácej karantény. Práca sa rozbieha aj v kolektívnych 

odboroch – samozrejme s dodržaním hygienických opatrení. 

− V minulom školskom roku ZUŠ žiaľ nemohla uskutočniť mnohé z  koncertov, výstav, divadelných predstavení.  



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

uviesť iba žiaci, o ktorých má riaditeľ čestné vyhlásenie rodiča  o poskytnutí súhlasu na započítanie len 

jednej škole. Čestné vyhlásenia od novoprijatých žiakov už máme a doplníme ich o vyhlásenia rodičov 

všetkých ostatných žiakov, ktorí v štúdiu na našej škole pokračujú. 

− V minulom školskom roku Občianske združenie HARMÓNIA pri ZUŠ v Bernolákove znovu využilo možnosť 

požiadať o 2% z daní. Spolu na účet pribudlo 2 398,83 €.  Boli využité na zakúpenie: 

 3 ks violončelo pre Hudobný odbor 

 penodosky pre Výtvarný odbor 

− Pani riaditeľka poďakovala všetkým, ktorí podporili ZUŠ Bernolákovo 2% z daní.  

 

k bodu 2. Na školský rok 2020/2021 je plánovaných 32 podujatí - to znamená v priemere jedno podujatie 

týždenne. Nie sú tu zahrnuté plesy a kultúrne programy pre spoločenské organizácie, ktoré budú pridané 

operatívne podľa požiadaviek. Ich zoznam nájdete na webstránke ZUŠ.         

 

k bodu 3. Pani Katarína Tomová , pokladníčka Združenia rodičov oboznámila prítomných so stavom financií: 

Stav financií OZ Harmónia k 13.10.2020: 

Príjmy:    

2% z dane (novoprijaté k 09/2020)      1 376,46 € 

Príjem zo ZRPŠ (v šk.roku 2019/2020)      4 680,00 € 

Príjem ostatné (v šk.roku 2019/2020 interné koncerty, vstupné..) 1 317,11 € 

 

Účet (stav k 13. 10. 2020)  16 874,39 € 

Pokladňa (stav k 13.10.2020)   2 338,98 € 

 

Pani Katarína Veinhardtová predstavila návrh čerpania finančných prostriedkov na školský rok 2020/2021 

s nasledovnou štruktúrou: 

Výdavky : 

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

množstve 

 účastnícke poplatky , cestovné a stravné na súťažiach a odborných seminároch – podľa aktuálnych 

požiadaviek 

 absolventské skúšky – občerstvenie 300 € - pre asi 45 osôb 

 darčeky absolventom 10 € na žiaka – 35 absolventov – 350 € 

 náplň do kopírky  390 €  /3 ks čierne, 3 farebné / 

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

 odmena za vedenie internetovej stránky 260 € - 130 € dvakrát ročne 

 ozvučenie spoločného koncertu - 130 € /7.12. 

 občerstvenie spoločný koncert – 300 € 

 ozvučenie vianočného koncertu - 130 €/           

 videozáznam vianočného koncertu – 200 € 



 ozvučenie koncertu učiteľov - 130 € / 28.3 

  videozáznam koncertu učiteľov – 200 € p Lacho 

 Ozvučenie ďalších podujatí  - 130 € za jednu akciu 

 Videozáznam ďalších podujatí – 200 € za jednu akciu. 

 

Ich počet bude závisieť od možností prípravy na jednotlivé plánované podujatia. 

Už teraz sme museli z dôvodu pandémie zrušiť Interný koncert 6.10, Tanečno-výtvarné popoludnie 29.11, ohrozené sú 

aj mnohé ďalšie plánované podujatia školy. 

 

Príjmy : 

 poplatok ZRŠ 20 €, za každé ďalšie dieťa alebo umelecký odbor 5 € - v tomto školskom roku sa bude platiť 

elektronicky na účet Občianskeho združenia HARMÓNIA -  IBAN: SK56 1100 0000 0026 2485 7423 

 Požičovné za hudobné nástroje (10 € mesačne drahšie nástroje  – violončelo, priečna flauta, akordeón; 5 € 

mesačne lacnejšie nástroje – husle, klarinet) 

 

Prítomní členovia výboru tento návrh jednohlasne odsúhlasili. 

 

k bodu 4.  Pani riaditeľka informovala výbor o priestorových podmienkach ZUŠ Bernolákovo nasledovne: 

− V júli ZUŠ prišla  aj o posledný slušný skladový priestor – všetky predmety – časti scén z minulých 

predstavení literárno-dramatického odboru, drahšie veci, ktoré by neradi vyhodili a museli kúpiť 

znovu boli  uložené v bývalých umyvárňach a sprchách bez možnosti vetrania. 

− Spomínané priestory boli v lete vytopené, učitelia museli vyhodiť všetko papierové a premočené, žiaľ 

aj drahé zvukovo izolačné materiály odložené pod miniatúrnym pódiom na ďalšie využitie. 

− Problémy s priestormi doháňajú ZUŠ na každom kroku. Veľmi bolestivo školu  zasiahla správa, že na 

stretnutí vedenia obce s predstaviteľmi spojenej školy a Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré 

sa konalo v júli, bolo dohodnuté, že na konci školského roka 2020/2021  škole bude vypovedaný 

nájom piatich malých a štyroch veľkých učební /jedná sa o priestory pre asi 350 žiakov/  

 

Od roku 2006 keď ZUŠ vznikla, prešla úctyhodný kus cesty. Tí, ktorí ju sledovali, určite budú súhlasiť, že sa 

rozvinula a vyrástla v úspešnú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, ktorá postupne získala kvalitných pedagógov. 

Z roka na rok aktívnejšie dokazovala, že má zaslúžené miesto medzi školami Bernolákova. Zapájala sa do diania 

obce, jej žiaci účinkovali na mnohých dôležitých podujatiach, ak môžem zhodnotiť – vždy so cťou. 

Najmenej 5 rokov ZUŠ sústavne prosí o samostatné priestory – vždy  však ako nie povinná škola je odsunutá 

na neskôr. 

Pedagógovia i vedenie školy po prvý raz nevedia, kde budú môcť  učiť a aké priestory dostanú k 15. 

narodeninám, ktoré škola oslávi v roku 2021. 

Nielen podľa vedenia školy, ale už aj podľa názoru ľudí „zvonku“ sa ZUŠ stala potápajúcou sa loďou. Je zrejmé, 

že sa asi nepodarí udržať všetky odbory pohromade, čo je likvidačné pre ich spoluprácu, ktorá výrazne 

prispela k aktuálnym výsledkom ťažiskových podujatí. 



Rada školy a Rada rodičov sa obracia na všetkých, ktorým záleží na budúcnosti školy, alebo by akýmkoľvek 

spôsobom mohli pomôcť pri riešení priestorovej otázky ZUŠ, aby o tom informovali predsedu Rady školy                        

Ing. Rastislava Požára, predsedníčku Rady RZ pani Katarínu Veinhardtovú alebo riaditeľku školy Mgr. Jarmilu 

Boškovú . 

Ostáva len dúfať, že sa nájde priestor, kde bude možné naďalej kvalitne rozvíjať talent 418 nadaných detí 

Bernolákova. 

 

k bodu 5. Pani riaditeľka predniesla nasledovný návrh členov výboru Rodičovského združenia: 

 

Predseda: Katarína Veinhardtová 

Pokladník: PharmDr. Katarína Tomová.  

Kontrolný výbor:    

Zapisovateľ: Ing. Andrea Hudáková 

Kontrolór: Pani riaditeľka oznámila, že terajšia kontrolórka, pani Mgr. Katarína Sekerková sa tejto 

funkcie vzdáva, poďakovala jej za spoluprácu a za nového kontrolóra navrhla pána Mgr. Miroslava 

Hajacha.  

Člen: Ing. Martina Brunel 

 

Nakoľko sa na základe opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 nemohla uskutočniť plenárna schôdza, návrh pani 

riaditeľky jednohlasne schválili všetci členovia výboru.  

Výbor rodičovského združenia bude pracovať v tomto zložení dovtedy, kým nebude možné zvolať plenárne zasadnutie. 

 

k bodu 6. V rámci diskusie sa riešila predovšetkým otázka potreby priestorov pre ZUŠ a diskutovalo sa 

o existujúcich možnostiach.  

 

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

ukončila 

 

V Bernolákove, dňa 19. 10. 2019 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Hudáková 

 


