
Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej 

 

Termín konania:  21. marec 2017 o 16:00 hod 

Miesto konania: Základná umelecká škola v Handlovej 

Program zasadnutia: 

1. Vzdanie sa funkcie predsedu RŠ ZUŠ 

2. Voľba nového predsedu RŠ ZUŠ 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Uznesenia RŠ 

6. Záver 

 

Zasadnutie zvolal a  otvoril Martina Radovský predseda RŠ. Privítal prítomných členov 

a oboznámil ich s dôvodmi zvolania zasadnutia a programom zasadnutia. Rada školy 

predložený program zasadnutia schválila. 

 

1. Bod 

Súčasný predseda RŠ pán M. Radovský uviedol, že je momentálne v dlhodobom 

časovom horizonte pracovne aj súkromne mimoriadne zaneprázdnený takže nemá 

priestor na prácu predsedu RŠ. Má záujem pracovať v RŠ ako jej člen. Uviedol že sa 

bude zasadnutí zúčastňovať v maximálnej miere ako bude možné. Z postu predsedu 

RS odstupuje z vyššie uvedených dôvodov. Navrhol voľbu nového predsedu RŠ. 

 

 

2. bod   

Priebehom voľby predsedu RŠ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej bol 

jednohlasne poverený M. Radovský. Členovia RŠ vzhľadom na to že je jedený 

kandidát na post predsedu RŠ, ktorý súhlasil s kandidovaním na post predsedu  t.j.  

pani Ivana Hromádková  bolo navrhnuté verejné hlasovanie členov RŠ. Nik 

nevzniesol voči návrhu verejnej voľbe predsedu námietky.   

Opis voľby: 

 Členovia RŠ volili verejným hlasovaním. 

- Prítomní členovia RŠ v počte 8 (vrátane kandidáta) 

- Za kandidáta na post predsedu RŠ pri ZUŠ Handlová  I. Hromádkovú hlasovali 7 

členovia 

-  Zdržal sa 1 člen (kandidát) 



- Rada školy pri ZUŠ jednohlasne zvolila za nového predsedu RŠ pani Mgr. Ivanu 

Hromádkovú. 

 

 

 

3. Bod 

Podpredseda RŠ E. Filipová navrhla zvoliť  zapisovateľa RŠ, nakoľko doposiaľ 

vypracovávala zápisnice ona ako podpredseda RŠ. Zástupca nepedagogických 

zamestnancov školy p.  Katarína Puterová sa podujala vypracovávaním zápisníc zo 

zasadnutí, p. uč. Zuzana Anjelová ich overovaním. Podpredseda RŠ E. Filipová 

poďakovala bývalému predsedovi M. Radovskému za priebeh voľby nového 

predsedu a informovala sa o pracovnom mobile, ktorý mal mať predseda RŠ 

k dispozícii od ZUŠ. M. Radovský uviedol, že nemal počas svojho pôsobenia na 

pozícii predsedu k dispozícii žiadny mobil platený školou. Pracovný mobil pre 

predsedu RŠ bol zabezpečený súčasnou riaditeľkou školy V. Ferčákovou. 

Situácia sa bude musieť riešiť s riaditeľkou školy. Zástupcovia zamestnancov školy 

požiadali delegovaných členov za mesto v RŠ o informáciu k riaditeľke školy, nakoľko 

neabsolvovala I. atestáciu a pravdepodobne neukončí ani funkčné vzdelanie 

k danému termínu. Zamestnancov školy zaujíma čo sa bude diať k 1. septembru 

2017 v prípade ak riaditeľka školy neukončí funkčné vzdelávanie vedúcich 

pracovníkov do troch rokov ako je stanovené a neabsolvuje I. atestáciu. Informácia 

bola pre členov nová, p. J. Podobová sa podujala, že zistí bližšie skutočnosti a 

oboznámi členov RŠ o postoji zriadovateľa  k danej situácii v ZUŠ. 

4. Bod 

Členovia RŠ sa opäť vrátili k problému nevyhovujúcich okien na budove školy. I. 

Hromádková uviedla, že primátor mesta Handlová pri osobnom rozhovore prisľúbil, 

že sa bude problémom ZUŠ a „zimy“ zaoberať v lete. Zástupcovia pedagogických 

zamestnancov uviedli, že každý učiteľ, ktorý mal možnosť zamestnať sa mimo ZUŠ 

v Handlovej využije túto možnosť, pretože zdravie máme všetci len jedno. 

V konečnom dôsledku sa to môže odraziť na nedostatku kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov následne slabšími výchovno-vzdelávacími výsledkami 

školy, ako aj  ponukou vzdelávacích programov školy pre širokú verejnosť. 

 

 

 

5. Bod UZNESENIE 

Návrh uznesenia: RŠ pri ZUŠ v Handlovej verejným hlasovaním zvolila za predsedu 

RŠ p. Mgr. I. Hromádkovú. 

 

UZNESENIE: Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej dňa 

21.3.2017 zvolila nového predsedu Rady školy pani Mgr. Ivanu 

Hromádkovú. Rada školy bude pracovať v zložení: 

1. predseda: Mgr. Ivana Hromádková 

2. podpredseda: Elena Filipová 



3. zapisovateľ: Katarína Puterová 

4. člen: Martin Radovský 

5. člen: Zuzana Anjelová 

6. člen: Ing. Jarmila Podobová 

7. člen: Jarmila Gazdíková 

8. člen: Michaela Gašparičová 

9. člen: Mikušová 

10. člen:  

 

 

Záver 

Zasadnutie RŠ ukončila nová predsedkyňa Rady školy pri Základnej umeleckej škole v 

Handlovej pani Mgr. Ivana Hromádková. 

 

 

Zapísala: E. Filipová                                                                          Overila: 

 


