
Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri Základnej umeleckej škole v Handlovej 

 

Termín konania:  1. február 2017 

Miesto konania: Základná umelecká škola v Handlovej 

Program zasadnutia: 

1. ŠKVP 

2. Plán práce ZUŠ, Poštová 58, 972 51 Handlová v školskom roku 2016/ 2017 

3. Čerpanie rozpočtu školy k 30.12.2016 

4. Štatút rady školy 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Uznesenia RŠ 

8. Záver 

 

Zasadnutie otvorila Elena Filipová – podpredseda RŠ. Privítala prítomných členov 

a oboznámila s programom zasadnutia. 

 

1. bod 

Nakoľko sa predsedovi RŠ Ing. M. Radovskému nepodarilo zorganizovať zasadnutie 

na začiatku školského roka, členom rady školy bol ŠKVP ZUŠ v školskom roku 

2016/2017 doručený k dodatočnému oboznámeniu v elektronickej podobe. Členovia 

rady nemali k predkladáme ŠKVP žiadne pripomienky. 

 

2. bod   

Plán práce ZUŠ v školskom roku 2016/2017 nebol k dispozícii. Riaditeľka školy sa pre 

zaneprázdnenosť zasadnutia RŠ nezúčastnila. Neposkytla plán práce v elektronickej 

ani papierovej podobe. Bod č. 2 bol zo zasadnutia vyradený. 

3. bod 

Pani K.Puterová ekonómka ZUŠ informovala prítomných členov s čerpaním rozpočtu 

školy k 31.12.2016. Oboznámila členov RŠ s  dodatočným dofinancovaním základnej 

umeleckej  školy mestom na rok 2016. Po dodatočnom poskytnutí týchto finančných 

prostriedkov mestom,  škola vstúpila do kalendárneho roka 2017 bez záväzkov. 

4. bod 

Členom rady školy bol doručený návrh štatútu RŠ  v elektronickej podobe. Členovia 

mali dostatočný čas a priestor sa s predkladaným návrhom štatútu oboznámiť. 

Prítomní s obsahom a znením štatútu súhlasili, nik nemal pripomienky ani 



doplnenia. Podpredseda RŠ E. Filipová navrhla hlasovanie. Štatút Rady školy pri 

Základnej umeleckej škole bol jednohlasne schválený. 

5. Bod 

Zástupcovia ZUŠ v rade školy aj na podnet riaditeľky školy navrhli zmenu predsedu 

RŠ. Nakoľko v marci 2016 zvolený predseda bol prítomný len na prvom 

ustanovujúcom  zasadnutí RŠ, druhé zasadnutie sa pred jeho konaním oboznámil 

s programom, podpísal prezenčnú listinu a ospravedlnil sa, nakoľko mal pracovnú 

pohotovosť. Na  nasledujúcom zasadnutí nebol opäť prítomný. Zástupcovia školy 

vyjadrili svoju nespokojnosť s pasivitou súčasného predsedu pri zvolávaní ďalšieho 

zasadnutia rady školy, ktorého sa napokon ujala E. Filipová z pozície podpredsedu 

RŠ. Členov RŠ oboznámila aj so skutočnosťou, že predseda Ing. M. Radovský ako 

jediný na mail, nereagoval, neospravedlnil sa a na zasadnutí bol opäť neprítomný. 

Zamestnanci navrhli nové voľby predsedu s čím súhlasili všetci prítomní členovia RŠ 

okrem poslankyne Mgr. I. Hromádkovej. Zamestnanci ZUŠ opäť navrhli za predsedu 

p. E. Filipovú. Pani E. Filipová dala návrh, aby predsedu RŠ vykonávala poslankyňa 

Ing. J. Podobová, ktorá je členom RŠ pri ZUŠ. Napokon sa členovia  zhodli na tom, že 

s ohľadom na skutočnosť, že  predseda RŠ opäť nebol prítomný a nemal priestor na 

vyjadrenie sa, odkladá sa návrh voľby nového predsedu, respektíve riešenie tejto 

situácie do nasledovného stretnutia, ktoré má zvolať terajší predseda rady školy Ing. 

M. Radovský do 27.2.2017. 

6. bod 

Podpredseda RŠ E. Filipová informovala členov RŠ o možnosti výmeny okien 

a zateplenia školy cez rozvojový a investičný fond, ktorý má v roku 2017 na tieto 

účely vyčlenených 14.000 000 € Pošle členom v priebehu tohto týždňa bližšie 

informácie k tejto téme. Bola by to možnosť pre školu jednak v úspore energií, 

jednak by sa to pozitívne odzrkadlilo na zdraví zamestnancov školy, ktorí trpia už 

chronickými chorobami v dôsledku zimy a vlhka v triedach. Už viac ako 15 ročné 

neriešenie tejto situácie v škole ohrozuje nielen zdravie zamestnancov, ale ničí 

drahé hudobné nástroje. Poslankyňa Mgr. I. Hromádková sľúbila, že bude 

informovať príslušných zamestnancov mesta o tejto možností hneď ako jej p.E. 

Filipová pošle bližšie informácie mailom. 

7. bod 

UZNESENIE: 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Handlovej schvaľuje štatút Rady školy 

v navrhovanom znení. 

8. bod 

Podpredseda Rady školy E. Filipová poďakovala prítomným členom za účasť na 

prvom zasadnutí v roku 2017 a zasadanie ukončila. 

 

 

 

Zapísala: E. Filipová ,dňa 06.02.2017                                           Overila:   Anjelová Zuzana 

                                                                                                                                          Puterová Katarína 


