
Zápisnica zo zasadnutia členov  

občianskeho združenia Harmónia pri  ZUŠ v Bernolákove,  

ktoré sa konalo dňa 26.9.2017 

 
Program plenárnej schôdze: 

1. Správa o činnosti ZUŠ v školskom roku 2016/2017 

2. Kalendár podujatí na školský rok 2017/2018 

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. 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. 

− Pribudli dve nové učebne pre výtvarný odbor.  

− Škola plne využíva 17 učební a zborovňu. 

− Momentálne priestory, v súvislosti s predpokladaným vývojom počtu obyvateľov začínajú byť 

nepostačujúce. Škola by potrebovala minimálne 20 učební plus 7 ďalších miestností. 

− Školné ostáva rovnaké ako minulý rok: 

 individuálne vyučovanie – 12 € 

 kolektívne vyučovanie – 7 € 

 obligátny nástroj okrem žiakov študujúcich spev – 6 € 

   

− Počet novoprijatých žiakov je 96, škola mala k 15.09.2017 spolu 395 žiakov. 

− V pedagogickom kolektíve pribudli 3 členovia: pani učiteľka Daniela Škottová (hra na klavír), pani 

učiteľka Angelika Fábryová (hra na violončelo a spev) a pán učiteľ Ondrej Trubač (hra na gitaru). 

− Škola má momentálne 23 pedagógov (z toho 1 matku na materskej dovolenke). 

− 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 po ôsmy raz využilo možnosť požiadať o 2 % z daní. 

Suma predstavovala 1 457,22 €.  



− Pani riaditeľka nás 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 sponzorom, ktorí prispeli k úspešnej príprave týchto podujatí.  

− Škola počas letných prázdnin pracovala na vytvorení vlastnej web stránky. Všetky informácie o škole 

možno nájsť na stránke www.zusbernolakovo.sk.  

− Pani riaditeľka uviedla, že jediné čo škole chýba, je vlastná budova, ktorú by si škola mohla adekvátne 

zariadiť a vyzdobiť adekvátne k typu vzdelávania.  

 

2. Zoznam plánovaných podujatí je už zverejnený na stránke ZUŠ.  

 

3. Pani Katarína Veinhardtová , predsedníčka združenia rodičov oboznámila prítomných so stavom financií: 

2% z dane  1 457,22 € 

Príjem zo ZRPŠ  4 643,00 € 

 

Účet (k 31. 08. 2016)  10 293,10 € 

Pokladňa  2 784,99 € 

 

Prítomní mali možnosť vyžiadať si zaslanie peňažného denníka elektronickou formou.   

 

Občianske združenie Harmónia prijalo v roku 2016 v rámci 2% z dane sumu vo výške 2 016,69 €. Tento príjem 

bol využitý nasledovne: ZUŠ Bernolákovo  zakúpila gitaru v hodnote 300,00 €, violončelo v hodnote 619,00 €, 

akordeón v hodnote 270,00 €, vstupenky na balet v hodnote 474,24 € a čiastočne uhradila ozvučovaciu 

techniku (z celkovej sumy 1 062,00 € bolo z príspevku použitých 353,45 €). 

 

− Pani Katarína Veinhardtová predstavila návrh čerpania finančných prostriedkov na školský rok 2017/18 

s nasledovnou štruktúrou: 

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

 poplatok za program Telekom – 28,99 € mesačne za služobné hovory a sms správy v neobmedzenom 

rozsahu 

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

požiadaviek 

 absolventské skúšky – občerstvenie pre cca 20 osôb – spolu 80 € 

 darčeky absolventom, 10 € na žiaka – 11 absolventov - 110 € 

 náplň do kopírky – 370,00 € (3 ks čierne, 3 ks farebné) 

 slávnostná pedagogická rada na Deň učiteľov - 300 € (30 osôb) 

 odmena za vedenie internetovej stránky – 240 € - (120 € - dvakrát ročne) 

 ozvučenie spoločného koncertu – 140 € 

 občerstvenie spoločný koncert – 200 € 

 ozvučenie vianočného koncertu a výchovných koncertov – 300 € 

http://www.zusbernolakovo.sk/


 ozvučenie záverečného koncertu – 120 € 

 videozáznam z vianočného koncertu – 200 € 

 videozáznam z vianočného koncertu (sponzorsky, pán Lacho) 

 naplánovaná je kúpa akordeónu v sume cca 1 900,00 € a odhlučnenie učebne bicích nástrojov (na 

cenovú ponuku sa ešte čaká) 

 ďalej sa plánuje nákup nových hudobných nástrojov v celkovej sume cca 4 000 € a zriadenie malého 

nahrávacieho štúdia.  

 

 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:  

Pani riaditeľka oznámila, že terajšia pokladníčka, pani Katarína Kraljiková sa tejto funkcie vzdáva, poďakovala 

jej za spoluprácu a za novú pokladníčku navrhla pani Katarínu Tomovú.  

Kontrolór: Katarína Sekerková 

Zapisovateľ: Andrea Hudáková 

Člen: Milan Jakubovič 

Pani riaditeľka za ďalšieho nového člena navrhla pani Martinu Brunel a za nového člena Rady školy za 

odchádzajúceho pána Martina Berčíka navrhla pána Rastislava Požára.  

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

 

5. V rámci diskusie sa riešila predovšetkým otázka potreby novej budovy pre ZUŠ, diskutovalo sa o existujúcich 

možnostiach.  

 

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

schôdzu. 

V Bernolákove, dňa 29. 09. 2017 

 

Zapísala: Andrea Hudáková 

 


