
Zápisnica zo zasadnutia členov  

občianskeho združenia Harmónia pri  ZUŠ v Bernolákove,  

ktoré sa konalo dňa 27.09.2022 

Program zasadnutia: 

1. Správa o školskom roku 2021/2022 a o začiatku školského roka 2022/2023 

2. Kalendár podujatí na školský rok 2022/2023 

3. Voľba výboru RZ  

4. Správa o hospodárení, čerpanie finančných prostriedkov na školský rok 2022/2023, schválenie 

poplatkov 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

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. 

k bodu 1.  Príhovor pani riaditeľky, Mgr. Jarmily Boškovej prebiehal v nasledovných bodoch:   

- Do školského roka 2022/2023 vstúpila ZUŠ  už v štyroch  školských budovách. Keďže Spojená škola, 
sa mohutne rozrastá, bolo ZUŠ vypovedaných posledných 6 tried. 

- Momentálne využíva ZUŠ v Spojenej škole 1 učebňu z dôvodu ponechania sídla školy na pôvodnej 
adrese, v Starej základnej škole 10 učební.  Vznikli dve nové elokované pracoviská – Kultúrny dom 
Hlavná 107, kde je riaditeľňa a dve triedy hudobného odboru, Dom služieb  Viničná 2 – tu 
prechodne sídli celý výtvarný odbor. Kolektív ZUŠ už druhý rok nemá  zborovňu, nie je teda možné 
sa plnohodnotne stretávať. 

- Sťahovanie zvládol kolektív ZUŠ výborne, s pomocou obecného úradu a jeho zamestnancov, 
dobrovoľného hasičského zboru a sťahovacej firmy Valeo  sa presťahovalo množstvo školského 
inventáru. Sťahovali sa viacerí – lenže tentoraz to nebolo do väčších, ale do menších priestorov. 
Šatne v kultúrnom dome si ZUŠ prenajíma, ale nie sú to samostatné priestory, v prípade potreby ich 
bude treba uvoľniť pre potreby kultúrneho domu. Jediné samostatné priestory má ZUŠ pre 
kanceláriu riaditeľa v kultúrnom dome, výtvarný odbor v dome služieb, triedu bicích a dychových 
nástrojov v suteréne starej školy a triedu hry na gitare v Spojenej škole 

- Nakoľko nebolo možné uskladniť všetko na nové stanovištia, niektoré veľké kusy nábytku, ktoré by 
ešte boli mali možnosť využitia, ale nebolo ich kam umiestniť, bolo nutné zlikvidovať.  

- ZUŠ vznikla roku 2006  - v prenájme v Starej škole. Pani riaditeľka ZUŠ  už od roku 2016 ustavične 
písomne žiada o riešenie priestorov, vypracovala už niekoľko priestorových riešení možného 
umiestnenia školy – najprv v terajšom zdravotnom stredisku, ktoré sa malo presunúť do doteraz 
neobývanej bytovky pri predajni LIDL, potom ako nadstavbu nad priestory školskej družiny na 
Komenského ulici, nasledovalo priestorové riešenie možného umiestnenia do terajšej Starej 
základnej školy, ďalším projektom, ktorý ponúkal možnosť umiestnenia ZUŠ bolo kreatívne centrum 
ako nadstavba nad kultúrnym domom – tento projekt však obci Bernolákovo schválený nebol. 



Nasledovala budova Spofinu na ihrisku Jána Popluhára – mala byť odkúpená pre potreby ZUŠ 
a ďalších subjektov. Kúpu budovy však pán starosta vetoval a doteraz sa čaká na ďalší vývoj situácie. 
Posledné riešenie ponúkal pán starosta vo forme novej budovy ZUŠ – stretnutie s poslancami, ktoré 
pani riaditeľka avizovala na záverečných školských podujatiach sa síce v júni uskutočnilo, o 
základnej umeleckej škole sa však nerokovalo, takže aj tento posledný projekt ostal v rovine sľubu. 

- Stav žiakov k 15. septembru je 433. Je to nárast o 43 žiakov a pani riaditeľka vyjadrila spokojnosť, že 
sú všetci úspešne zadelení do rozvrhu hodín a že sa prezenčné vyučovanie rozbehlo takmer vo 
všetkých priestoroch. Problémy sú doteraz v starej škole, kde pretrváva značne prašné prostredie 
z dôvodu stavebných prác, čo je problémom najmä pre vyučovanie dychových nástrojov a spevu. 
Dve šatne v kultúrnom dome, ktoré majú slúžiť ako učebne spevu a klavíra sú zatiaľ v rekonštrukcii, 
ZUŠ sa snaží využiť všetky zostávajúce priestory v starej škole a zasadačku kultúrneho domu, aby 
pokryla potrebu prezenčného vyučovania a nemusela presunúť výučbu do online priestoru. 

- V minulom roku Občianske združenie HARMÓNIA pri ZUŠ v Bernolákove znovu využilo možnosť 
požiadať o 2% z daní. Na účet ZUŠ pribudlo rekordných 3 711,44 € . 

- Pani riaditeľka ďalej poďakovala všetkým, ktorí ZUŠ podporili. Prostriedky budú využité na 
modernizáciu vyučovania vo výtvarnom odbore, na tanečné kostýmy na vianočný koncert, na 
potreby literárno-dramatického odboru pre divadelné predstavenia. 

- Ďalším bodom bolo zhrnutie akcií a podujatí v školskom roku 2021/2022 (niektoré boli kvôli 
opatreniam v súvislosti s pandémiou zrušené a niektoré sa uskutočnili v online priestore). 

- Pani riaditeľka informovala prítomných o výsledkoch pedagógov a žiakov ZUŠ, ktoré napriek 
dištančnému vzdelávaniu dosiahli. Jednalo sa o súťaže a prípravu na stredné a vysoké školy s 
umeleckým zameraním, kde ZUŠ dosiahla veľmi pekné výsledky.  

- Na záver svojho príhovoru pani riaditeľka poprosila rodičov, ktorí majú možnosť ZUŠ akokoľvek 
podporiť (papier na kopírovanie, materiály na kostýmy pre tanečný a literárno-dramatický odbor, 
akýkoľvek materiál využiteľný pre potreby výtvarného odboru), aby sa ozvali.   

 

k bodu 2. Kalendár podujatí plánovaných na rok 2022/2023 je už zverejnený na stránke 

www.zusbernolakovo.sk. Jeho realizácia bude závisieť od vývoja situácie v súvislosti s pandémiou.  

 

k bodu 3. Pani riaditeľka predniesla nasledovný návrh členov výboru Rodičovského združenia: 

Predseda: Katarína Veinhardtová  

Voľba predsedu výboru rodičovského združenia prebehla podľa návrhu a všetci prítomní 

jednohlasne súhlasili. 

Pani predsedníčka predniesla nasledovný návrh členov výboru Rodičovského združenia: 

Pokladník:   PharmDr. Katarína Tomová.  

Kontrolný výbor:  Kontrolór: Mgr. Miroslav Hajach 

Zapisovateľ: Ing. Andrea Hudáková 

Člen: Ing. Martina Brunel 

http://www.zusbernolakovo.sk/


Voľba výboru rodičovského združenia prebehla podľa návrhu a všetci prítomní jednohlasne 

súhlasili. 

 

k bodu 4.  Stav financií OZ Harmónia k 26.09.2022: 

Účet (stav k 26.09.2022) 19 480,06 €  

Pokladňa (stav k 26.09.2022)  353,18  €  

 

Pani Katarína Veinhardtová predstavila návrh čerpania finančných prostriedkov na školský rok 

2022/23 s nasledovnou štruktúrou: 

 poplatok za program Telekom – 34 € mesačne za služobné hovory a sms správy 

v neobmedzenom rozsahu 

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

aktuálnych požiadaviek a situácie 

 absolventské skúšky – občerstvenie pre cca 40 osôb – spolu 400 € 

 darčeky absolventom, 20 € na žiaka – 27 absolventov - 540 € 

 náplň do kopírky – 390,00 € (5 ks čierne, 3 ks farebné) 

 nová kopírka – 500,00 € 

 slávnostná pedagogická rada na Deň učiteľov - 380 € (25 osôb) 

 odmena za vedenie internetovej stránky – 400 € - (200 € - dvakrát ročne) 

 odmena za spravovanie sociálnych sietí ZUŠ - 400 € - (200 € - dvakrát ročne) 

 vedenie evidencie poplatkov ZRPŠ - 400 € - (200 € - dvakrát ročne) 

 vedenie účtovníctva ZUŠ a vyhotovenie účtovnej závierky – 300 € 

 ozvučenie koncertov – 180 € za jedno podujatie 

 občerstvenie spoločný koncert – 350 € 

 videozáznam koncertných podujatí  - 250 € za koncert 

- 350 € za divadelné predstavenie 

 zhotovenie videozáznamu z online koncertu - 100 € za jedno podujatie  

 osvetlenie verejných podujatí školy - 150 € za jedno podujatie 

Počet bude závisieť od možností prípravy na jednotlivé plánované podujatia. 

Príjmy 

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

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

akordeón, 5 € mesačne lacnejšie nástroje – husle, klarinet 

 

Prítomní rodičia tento návrh jednohlasne odsúhlasili. 

 



 

k bodu 5. V rámci diskusie sa riešila predovšetkým otázka priestorov pre ZUŠ. 

 

Diskutovalo sa o jednotlivých možnostiach aj v súvislosti s praktickými faktormi, ako je možnosť rozvoja 

ZUŠ do budúcnosti, ale aj dostupnosť a možnosti parkovania. 

 

Z diskusie vyplynulo, že je veľmi potrebné, aby záujem o riešenie aktuálnej situácie prejavili aj rodičia 

a aby tak pomohli udržať a naďalej rozvíjať ZUŠ v Bernolákove, ktorá vo veľkej miere prispieva ku 

kultúrnemu a hudobnému povedomiu v našej obci. 

 

k bodu 6. Na záver sa pani Katarína Veinhardtová, predsedníčka združenia rodičov, poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila schôdzu. 

 

V Bernolákove, dňa 02. 10. 2022 

 

Zapísala: Andrea Hudáková 


