
Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej, 

Poštová 58,  972 51  Handlová 

 

Termín konania: 25. apríl 2017  

Miesto konania: Základná umelecká škola v Handlovej 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o činnosti ZUŠ za 1. polrok 2016/2017 

 Predkladá: písomne- riaditeľka ZUŠ 

 

3. Čerpanie rozpočtu ZUŠ za rok 2016 

 Predkladá: písomne- riaditeľka ZUŠ 

4. Monitorovacia správa ZUŠ za rok 2016 

 Predkladá: písomne riaditeľka ZUŠ 

5. Návrh plánu zasadnutí RŠ na rok 2017 

 Predkladá: písomne- predseda RŠ 

6. Rôzne, diskusia 

7. Záver 

1. Bod  

Predseda rady školy p. Mgr. Ivana Hromádková  privítala prítomných členov rady školy na 

aprílovom zasadnutí /viď prezenčná listina/. Oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý 

členovia schválili bez pripomienok. Privítala riaditeľku školy Valériu Ferčákovú a odovzdala 

jej slovo. 

2. Bod 

Riaditeľka základnej umeleckej školy stručne informovala o činnosti ZUŠ za 1. polrok 

školského roku 2016/2017. Vyjadrila spokojnosť s dosiahnutými výsledkami. Podklady boli 

členom rady školy predložené v elektronickej podobe, tak ako bolo predkladanie materiálov 

členmi rady školy dohodnuté. Na zasadnutí boli k dispozícii aj v tlačovej podobe. 

3. Bod 

Na predchádzajúcom zasadnutí rady školy ( z dôvodu neprítomnosti riaditeľky školy), 

ekonómka pani K. Puterová informovala o čerpaní rozpočtu na rok 2016 o dofinancovaní 

ZUŠ v objeme 4 300 € v položke energie ( tepelná energia/. Pani predsedkyňu rady školy I. 



Hromádkovú zaujalo 100% prekročenie čerpania v položke kancelárske potreby. Riaditeľka 

školy prekročenie zdôvodnila nakumulovaním akcii v mesiaci december a s nimi súvisiacou 

propagácoiu podujatí. 

4. Bod 

S monitorovaciu správou za rok 2016 oboznámila členov RŠ riaditeľka V. Ferčáková. Uviedla 

že nie všetky údaje je škola schopná relevantne vyplniť,  tj. aj splniť. Pani J. Podobová 

zástupca delegovaný za mesto odporúčala aby si škola  vzhľadom na to že môže vstupovať 

do tvorby bodov v monitorovacej správe, sama uviedla ukazovatele, ktoré sú zamerané na 

špecifickú činnosť základných umeleckých škôl všeobecne. 

5. Bod 

Návrh plánu zasadnutí RŠ bol vypracovaný predsedom RŠ p. I. Hromádkovou. Členovia RŠ 

nemali voči predkladanému návrhu výhrady. Všetci členovia boli oboznámení s plánom 

zasadnutí RŠ  aj v elektronickej podobe.  

6. Bod 

Na zasadnutí ostala naďalej prítomná aj riaditeľka školy nakoľko cítila povinnosť oznámiť 

členom RŠ svoju rezignáciu na funkciu riaditeľky k termínu 31.07.2017. Ako dôvod uviedla 

svoje rozhodnutie venovať sa inej činnosti, t.j. rozvoju svojej koncertnej kariéry speváčky 

a jednak aj neplnenie legislatívnych podmienok na výkon riadiacej funkcie t. j. 

neabsolvovanie funkčného vzdelávania riadiacich pracovníkov a nezískanie I. kvalifikačnej 

skúšky potrebnej na výkon funkcie od januára r. 2017. V prípade že by neodstúpila z funkcie 

riaditeľky základnej umeleckej školy, bola by zriaďovateľom  z funkcie  z vyššie uvedených 

dôvodov odvolaná. Na základe tejto informácie sa budú meniť aj plánované stretnutia RŠ. 

 Následne sa  opäť do diskusie dostal problém výmeny okien v ZUŠ. Riaditeľka školy uviedla, 

že je veľmi rada, že sa konečne črtá možnosť výmeny okien na budove školy spojené aj 

s výmenou kúrenia, škola by prešla na samostatné kúrenie t.j. plynová prípojka, vlastný 

plynový kotol. Poďakovala členom RŠ že aktívne o tomto probléme informovali a pripomínali 

potrebu riešiť ho.  Následne sa slova ujala p. I. Hromádková predseda RŠ, ktorá uviedla že si 

nechce prisvojovať zásluhy, ale je veľmi spokojná s tým, že primátor mesta Ing. Rudolf 

Podoba prisľúb, ktorý dal v osobnom rozhovore s ňou, týkajúci sa riešenia zimy v ZUŠ 

dodržal a následne skutočne našiel spôsob ako tento už desiatky rokov pretrvávajúci 

problém vyriešiť. Veríme že po realizácii výmeny kúrenia a okien klesnú prevádzkové 

náklady školy a učiteľom budú vytvorené optimálne pracovné podmienky pre výkon ich 

práce a  nebudú nútení hľadať si vyhovujúcejšie pracovné miesta v okolí zo zdravotných 

dôvodov. 

Ďalším problémom v diskusii bolo doteraz nevyriešené parkovanie pred školou  alebo v 

jej  okolí. Táto situácia je alarmujúca najmä s hľadiska bezpečnosti žiakov školy. Deti 



prebehujú k zaparkovaným autám rodičov cez hlavnú cestu, ktorá je značne vyťažená 

dopravou všetkého druhu cestných motorových vozidiel. Členovia z radov poslancov 

informovali o možnosti podať požiadavku na mesto, kde bola vytvorená pracovná skupina, 

ktorá sa má zaoberať riešením parkovacích plôch na území Mesta Handlová. 

Ďalej v diskusii uviedla E. Filipová zástupca pedagogických zamestnancov školy potrebu 

zverejňovať zápisnice z RŠ, aby nedochádzalo v budúcnosti k mylnej interpretácii rozhodnutí 

a dohôd prediskutovaných v RŠ. Na podnet predsedkyne RŠ I. Hromádkovej bola uvedená 

požiadavka a situácia rozobraná a hneď prediskutovaná. RŠ súhlasila s uverejňovaním 

zápisníc, aby  k takýmto situáciam neprichádzalo. 

Ďalej  riaditeľka školy uviedla že má v pláne klavírne krídlo, ktoré už bolo vyradené v bývalej  

triede p. uč. E. Filipovej , teraz D. Smačkovej repasovať v celkovom objeme 3000 €. P. 

podpredsedkyňa E. Filipová uviedla že toto krídlo pozeralo viacero odborníkov a informovali 

že náklady by boli veľké a životnosť tejto investície neistá. Podľa jej názoru a názoru 

niektorých odborníkov, ktorý sa s nástrojom oboznámili, vhodnejšou variantou a najmä 

z dlhodobého hľadiska výhodnejšou investíciou by bola kúpa nového nástroj do 4000 €. 

Nový nástroj s dlhšou úžitkovou dobou je pre potreby školy vhodnejší nakoľko 3000 € nie je 

malá suma pre školu a výsledok a životnosť takejto opravy nemá dlhodobú záruku. 

V súčasnosti však ZUŠ v Handlovej nedisponuje potrebnou finančnou sumou ani na opravu 

a ani na kúpu nového hudobného nástroja. V tomto krátkom období od začatia plnenia 

rozpočtu na rok 2017 by bol ohrozený touto investíciou plynulý chod školy  v rámci 

disponibilných FP a schváleného rozpočtu, čo by v budúcnosti mohlo byť vyhodnotené aj ako 

nehospodárne využívanie zverených FP zriaďovateľom.  

Zástupca pedagogických zamestnancov v RŠ E. Filipová, ktorá zatiaľ aktualizuje web. stránku 

školy, sa informovala u riaditeľky školy ako pokračuje jej práca na novej web. stránke, ktorá 

už trvá viac ako 2 roky. Riaditeľka školy pri nástupe do funkcie uviedla, že web. stránka školy 

bude prerobená a aktualizovaná študentami Spojenej strednej školy v Handlovej. Po 

prerokovaní a prehodnotení tejto informácie bolo konštatované, že riaditeľka školy sa 

tomuto naďalej nevenovala a nič v tejto veci nepodnikla. Stránka, na základe jej 

rozhodnutia, je momentálne v podobe udržiavania, kde sa aktualizujú len povinné údaje  zo 

zákona o zverejňovaní : dokumenty, faktúry, objednávky  a akcie školy s termínami.. Na 

rozšírenie stránky je nutné doplniť informované súhlasy zákonných zástupcov žiakov aby 

bolo možné doplniť foto a video príspevky. E. Filipová informovala, že je aj možnosť 

rozšírenia web. stránky, na to  riaditeľka oznámila, že bude nová web. stránka funkčná od 

augusta 2017. 

 

 

                                                            



                                                                      7.Bod 

 

Predseda RŠ pani Mgr. Ivana Hromádková poďakovala prítomným členom za účasť, ukončila 

zasadnutie rady školy s tým, že mesto vyhlási konkurz na miesto riaditeľky v mesiaci máj 

2017 a aktuálne k danému termínu sa bude Rada školy pri Základnej umeleckej škole 

v Handlovej pripravovať na voľbu riaditeľa.  

Uznesenie : 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej berie na vedomie : 

1. Správu o činnosti ZUŠ za 1. polrok 2016/2017 

            Predkladanú riaditeľkou školy 

 

2. Čerpanie rozpočtu ZUŠ za rok 2016 

Predkladané riaditeľkou školy 

3. Monitorovacia správa ZUŠ za rok 2016 

Predkladanú riaditeľkou školy 

4. Návrh plánu zasadnutí RŠ na rok 2017 

Predkladaný predsedom RŠ Mgr. I. Hromádkovou 

 

 

 

      

Zapísala: Filipová E.            .................................................. 

 

 

Overila:  Anjelová Z.          ..................................................... 

                Puterová K.         ...................................................... 

                         

 

 

 


