
Zápisnica zo zasadnutia členov  

občianskeho združenia Harmónia pri  ZUŠ v Bernolákove,  

ktoré sa konalo dňa 15.10.2019 

 

Program plenárnej schôdze: 

1. Správa o činnosti ZUŠ v školskom roku 2018/2019 

2. Kalendár podujatí na školský rok 2019/2020 

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. Jej príhovor 

prebiehal v nasledovných bodoch: 

   

− Školský rok 2019/2020 zahájila ZUŠ Bernolákovo s počtom žiakov 437. 

− Najpočetnejším je hudobný odbor, s počtom žiakov 176. 

− Hudobný odbor má momentálne 16 pedagógov. 

− V pedagogickom kolektíve pribudli 3 členovia: pani učiteľka Stanislava Čikelová (spev), pán učiteľ Jakub 

Chlepko (husle) a pani učiteľka Evamária Reichelová (flauta). 

− Hudobný odbor nepríjemne zasiahla skutočnosť, že bola zrušená koncertná sála v Spojenej škole. Vďaka 

ústretovosti obce a Kultúrneho domu je možné na koncerty využívať zasadaciu miestnosť v Kultúrnom 

dome. Nebude však možné usporadúvať koncerty pôvodných rozmerov. Okrem toho nebude možné 

používať klavírne krídlo, hrať sa bude na elektronickom pianíne, ktoré rozhodne nie je plnohodnotnou 

náhradou. Klavírne krídlo je momentálne uložené v triede hudobnej náuky, kde čaká na svoje ďalšie 

pódium.  

− Tanečný odbor má v tomto roku rekordných 74 žiakov.  

− Vedie ho 1 pedagóg, druhá pani učiteľka je na materskej dovolenke.  

− V máji 2019 sa tanečníci prezentovali na spoločnom tanečno-výtvarnom popoludní. Fotografia z tanca 

na hudbu z filmu Addams Family je na titulnej stránke časopisu Bernolák. Žiaľ, nie je jednoduché spojiť si 

túto fotografiu so ZUŠ Bernolákovo, nakoľko je pri nej uvedený nesprávny autor.  

− Tanečný odbor, žiaľ, prišiel o šatňu, kde si deti odkladali školské tašky a oblečenie, situáciu sa ZUŠ snaží 

riešiť s vedením Spojenej školy aspoň vešiakmi na chodbe. Takisto sa hľadá miesto na kostýmy mladých 

tanečníkov v hudobných triedach, nakoľko vstavané skrine v tanečnej sále sú už preplnené a sklad škola 

nemá.  



− Výtvarný odbor až do tohto roku končil školský rok monumentálnou výstavou, ktorá obsahovala viaceré 

veľkorozmerové kompozície. V júni však ZUŠ prišla o dve učebne kresby a výtvarnej grafiky – všetok 

nábytok i výtvarné potreby boli prenesené do pôvodných dvoch tried, v ktorých sa tiesni jestvujúcich 

120 žiakov.  

− Dvaja pedagógovia budú mať v dôsledku toho sťažené pracovné podmienky a taktiež nebudú možné 

obľúbené veľkorozmerové formáty.  

− Z tohto dôvodu nebolo zvýšené školné vo výtvarnom odbore, nakoľko kvalita vyučovania z dôvodu 

nedostatočných priestorov, žiaľ, klesne.  

− Veľkou neznámou je umiestnenie absolventskej i koncoročnej výstavy – vyučovací priestor výtvarného 

odboru  nie je esteticky prispôsobiteľný podujatiu takej dôležitosti.  

− Problémom začína byť tiež skladovanie kvalitných žiackych prác a výtvarných potrieb – počas prázdnin 

bolo nutné vyhodiť množstvo surovín, ktoré by boli použiteľné ale nebolo ich kam odložiť.  

− Literárno-dramatický odbor vedú dvaja učitelia, ktorí sami účinkujú v muzikálových projektoch 

i v televíznych programoch. Úroveň vyučovania postupne vzrástla natoľko, že bolo možné uviesť 

celovečerné muzikálové predstavenie Mary Poppins, Sestra v akcii a Kids a absolventské divadelné 

predstavenie Namotaná, ktoré boli takmer na profesionálnej úrovni.  

− Žiaci mladších ročníkov naštudovali viacero menších divadelných hier s rôznou tematikou.  

− Počet žiakov vzrástol na úctyhodných 67. 

− Spolu s koncertnou sálou sme prišli aj o priľahlé skladové priestory našich hercov – pravidelne sme 

odkladali veľkorozmerové polystyrénové kulisy, ktoré náš zručný pedagóg vždy s menšou úpravou použil 

na ďalšie predstavenie. To, čo sme prezieravo uskladňovali na budúce využitie už bude treba vyhodiť, čo 

znamená väčšie výdavky na nasledujúce projekty.  

− Výsledky pedagogickej práce celého kolektívu pedagógov a ich žiakov, vysoko kvalitná a umelecky 

fundovaná práca pedagógov ZUŠ Bernolákovo bola prezentovaná na mnohých verejných podujatiach 

školy.  

− 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) a o súťažiach, na ktorých sa zúčastnili žiaci ZUŠ v Bernolákove. 

− Pre základné umelecké školy naďalej platí ďalšia 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 2 367,63 €. 2 130 € sa využilo na zakúpenie troch violončiel na účely zapožičania pre 

žiakov, zvyšok peňazí sa použije pre výtvarný odbor na materiál na zhotoveniu scény na vianočný 

koncert. Pani riaditeľka poďakovala všetkým, ktorí takto podporili ZUŠ Bernolákovo.  

− Všetky informácie  o škole sú na stránke www.zusbernolakovo.sk 

− Kvalita našej ZUŠ doteraz rástla, dostali sme sa však do vážnej situácie. Už teraz je jasné, že o dva roky 

budú škole odobraté najmenej ďalšie dve učebne.  

http://www.zusbernolakovo.sk/


− Poďakovala vedeniu Základnej i Spojenej školy za maximálnu ochotu a ústretovosť 

v začiatkoch rozvoja ZUŠ Bernolákovo. Uviedla, že je prirodzené, že prvoradý pre každú zo škôl je vlastný 

rozvoj – z toho dôvodu musela ZUŠ opustiť budovu Starej školy a teraz postupne prichádza o priestory 

v Spojenej škole. Po trinástich rokoch sa už vie, koľko priestoru naša ZUŠ potrebuje, aby  mohla ešte 

chvíľu rásť a potom sa stabilizovať, po naplnení všetkých ročníkov vo všetkých odboroch. Vyjadrila 

presvedčenie, že pán starosta, pani prednostka a členovia obecného zastupiteľstva nájdu spôsob, ako 

zabezpečiť existenciu a rozvoj našej ZUŠ aj na nasledujúce desaťročia. 

− V minulých týždňoch sme boli oslovení na spoluprácu s Ing. arch. Tomášom Sabinom – riešili 

sme návrh priestorov ZUŠ v kultúrnom dome – plánuje sa jeho prestavba a rekonštrukcia. Ak by obec 

získala financie z európskych fondov, bola by to prijateľná alternatíva za budovu starej školy. Samostatná 

budova by to ale nebola a boli by sme súčasťou kreatívneho centra obce. V súčasnej situácii si však 

vyberať nemôžeme – budeme vďační za každé riešenie, ktoré by pomohlo umiestniť našich žiakov do 

spoločného priestoru. 

-ďakujeme  všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do ankety „Ako si predstavujem centrum Bernolákova“. Na 

základe množstva príspevkov od rodičov žiakov ZUŠ sa predstavenstvo obce dozvedelo o spoločnej vôli 

nie desiatky, ale stovky ľudí. Určite to pomôže aspoň pre prípad problémov, ktoré môžu nastať.  

− Pre nás všetkých by bolo lepšie, ak by sa ZUŠ mohla presunúť do budovy starej školy, tam by 

pre nás vznikli adekvátne veľké priestory – budova KD nám poskytne všetky miestnosti  s podstatne 

menšou rozlohou. 

 

2. Kalendár podujatí plánovaných na rok 2019/2020 je už zverejnený na stránke www.zusbernolakovo.sk  

 

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

Príjmy:   2% z dane  2 376,63 € 

Príjem zo ZRPŠ  4 700,00 € 

 

Účet (stav k 11. 10. 2019)   13 598,36 € 

Pokladňa (stav k 01.09.2019) 1 822,61 € 

 

2% z dane boli využité nasledovne: 3 x violončelo – spolu 2 130,00 €, biele penodosky na zhotovenie scény 

vianočného koncertu pre výtvarný odbor – spolu 242 € 

 

 

Pani Katarína Veinhardtová predstavila návrh čerpania finančných prostriedkov na školský rok 2019/20 

s nasledovnou štruktúrou: 

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

rozsahu 

 vedenie účtu v Tatra banke – 7,00 € 

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

požiadaviek 



 absolventské skúšky – občerstvenie pre cca 30 osôb – spolu 180 € 

 darčeky absolventom, 10 € na žiaka – 17 absolventov - 170 € 

 náplň do kopírky – 390,00 € (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 – 130 € / 3.12.2019 

 občerstvenie spoločný koncert – 300 € 

 ozvučenie vianočného koncertu a výchovných koncertov – 360 € / 12., 13., 15.2. 

 videozáznam z vianočného koncertu – 200 € 

 ozvučenie koncertu učiteľov – 130 € / 29.3. 

 videozáznam koncertu učiteľov – 200 € / p. Dubnická 

 ozvučenie divadelného predstavenia - 200 € / 16. a 17.5.  2 premiéry / Sloboda 

 fotodokumentácia divadelného predstavenia - 100 € / Marek Lohinský  

 videozáznam divadelného predstavenia - 200 € / 17.5. p. Lacho 

 ozvučenie divadelného večera I - 200 € / 24.5. 

 ozvučenie predstavení pre školy - 130 € / 25.5. 

  ozvučenie divadelného večera II - 200 € / 27.5. 

 ozvučenie tanečného večera a generálky - 230 € / 29.-30.5. 

 ozvučenie záverečného koncertu - 130 € / 31.5. 

 videozáznam záverečného koncertu – pán Lacho sponzorsky 

 

Príjmy 

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

 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: PharmDr. Katarína Tomová.  

Kontrolný výbor:   Zapisovateľ: Ing. Andrea Hudáková 

Mgr. Katarína Sekerková 

Ing. Martina Brunel 

 

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

 

5. 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 ukončila 

schôdzu. 

 

V Bernolákove, dňa 26. 10. 2019 

 

Zapísala: Andrea Hudáková 

 


