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U Z N E S E N I A 

 
IX. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

konaného v dňoch 9. – 11. apríla 2014 na Štrbskom Plese – hotel Crocus 
 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR  „EMU-Slovakia“ 
s c h v a ľ u j e: 

 
1. Volebný poriadok AZUŠ SR 

 
2. Dozornú radu AZUŠ SR v zložení:  

Zuzana Horváthová – ZUŠ Eugena Suchoňa Batkova 2 Bratislava,  
PaedDr. Marko Bačo – ZUŠ Kováčska 43 Košice,  
Mgr. Štefan Híveš – ZUŠ Balog nad Ipľom. 
 

3. Predsedníctvo AZUŠ SR v zložení: 
BA –j Anna Gondášová – ZUŠ Jozefa Kresánka Karloveská 3, Bratislava 
PO - Mgr. Katarína Ko čišová – ZUŠ Poprad 
KE - Mgr. Mária Csontošová – ZUŠ Medzev 
TN - PaedDr. Katarína Verešová – ZUŠ Bánovce nad Bebravou 
NR - Jozef Vrábel – ZUŠ Vráble 
BB - Mgr. Ivo Petrík – ZUŠ Slovenská Ľupča 
TT -Marek Gula – ZUŠ Skalica 
ZA - Mgr. Ladislav Holenka ZUŠ Turčianske Teplice 
 

4. Správu o činnosti AZUŠ SR v roku 2013. 
 

5. Správu o hospodárení AZUŠ SR za rok 2013. 
 
6. Správu Dozornej rady AZUŠ SR za rok 2013. 
 
7. Odmenu tajomníčke AZUŠ SR za rok 2013 vo výške 1000.-€ 

 
Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR  „EMU-Slovakia“ 

b e r i e    n a   v e d o m i e: 
 

1. Správu dozornej rady AZUŠ SR 
 

2. Výsledok volieb predsedu AZUŠ SR – p. Anna Gondášová 
 

3. Výsledok volieb tajomníčky AZUŠ SR – p. Mária Slaninová 
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Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR  „EMU-Slovakia“ 
ž i a d a : 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 

1. o urýchlené riešenie a vyriešenie preradenia učiteľov ZUŠ s VOV (absolventi 
konzervatórií s vyšším odborným vzdelaním) z 8. platovej triedy späť do 9. 
platovej triedy; 
 

2. o zmenu financovania ZUŠ – zrušiť financovanie ZUŠ cez podielové dane; ZUŠ 
financovať rovnako, ako základné školy; 

 
3. o vydanie a zverejnenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ 

najneskôr do 15. júna. 2014; 
 

4. realizovať projekt digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike v súlade 
so záväzkami vyplývajúcimi zo Stratégie Európa 2020, ktorého tézy sú rozpracované 
v materiáli „Koncepcia informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – 
DIGIPEDIA 2020“ tak , aby  aj ZUŠ, ktoré sú súčasťou regionálneho školstva,  
boli  do tohto projektu zapojené, nakoľko sa v nich vyučujú aj odbory, pri 
ktorých je nevyhnutné používať informačné technológie; 
 

5. upraviť zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov tak, aby bolo žiakom umožnené 
študovať na viacerých ZUŠ, nakoľko nie každá základná umelecká škola ponúka 
štúdium vo všetkých umeleckých odboroch; (v pripravovanom novom zákone 
o financovaní škôl  vypustiť z § 28 „Zber údajov na účely rozdeľovania 
a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam“ ods. (4) a (5) – čestné vyhlásenie 
jednej príslušnej škole, nakoľko v RIS sa bude dať odkontrolovať štúdium každého 
žiaka na každej škole); 
 

6. pripraviť novelu školského zákona, pripravovaný návrh zákona o správe v školstve 
a školskej samospráve a pripravovaný zákon o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení tak, aby ZUŠ mali rovnaké práva na čerpanie 
finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, 
v projektoch a medzinárodných programoch, prostriedkov na ďalšie vzdelávanie 
učiteľov a pod., ako základné školy; 
 

7. zachovať vzdelávacie poukazy na záujmové vzdelávanie v novom zákone 
o financovaní škôl tak, ako je to upravené v zákone č. 597/2003 o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov; 
 

8. v novom Štátnom vzdelávacom programe snem AZUŠ SR žiada: 
• upraviť učebný plán „č. 3 hra na klavíri, hra na keyboarde“ pre ZUŠ - 

v 3. a 4. ročníku 1. časti 1. stupňa základného štúdia zaradiť predmet 
štvorručná a komorná hra podľa individuálnych schopností žiaka a podmienok 
školy - o zaradení žiaka na tento predmet rozhoduje riaditeľ školy; 

 
• zaradiť do učebných plánov možnosť spájania ročníkov v hudobnej náuke a v 

skupinovom vyučovaní ostatných odborov, ak nie je možné v podmienkach 
školy zabezpečiť iný spôsob vyučovania (napr. elokované pracoviská); 
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• zvolať pracovné stretnutie zástupcov MŠVV a Š SR, Štátnej školskej inšpekcie 

a Asociácie základných umeleckých škôl s cieľom vysvetliť spôsob 
uplatňovania učebných plánov v podmienkach ZUŠ; 

 
 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR  „EMU-Slovakia“ 
d ô r a z n e    p r o t e s t u j e   

 
proti úvahám MŠVVaŠ SR o obmedzení funkčného obdobia riaditeľov škôl na dve 
volebné obdobia. 

 
 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR  „EMU-Slovakia“ 
u k l a d á : 

 
1. Predsedníčke AZUŠ SR presadzovať v pracovnej skupine k tvorbe nového zákona 

o financovaní škôl a školských zariadení, aby sa financovanie kvality vo výchove 
a vzdelávaní (napr. mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, účasť školy 
v medzinárodných projektoch alebo programoch a pod.) týkalo aj zriaďovateľov ZUŠ. 
      Zodpovedná: predsedníčka AZUŠ 

     Termín: do medzirezortného pripomienkovania 
 

2. Členom AZUŠ SR písomne informovať predsedu OZPŠaV Pavla Ondeka 
a najvypuklejších problémoch vo financovaní ZUŠ a o porušovaní platnej legislatívy zo 
strany zriaďovateľov smerom k ZUŠ. 
      Zodpovední: členovia AZUŠ SR 
      Termín: priebežne 
 

3. Členom AZUŠ SR poslať pripomienky ku školským tlačivám ZUŠ PaedDr.  Jánovi 
Palkovičovi na MŠVVaŠ SR.  Zodpovední: členovia AZUŠ SR 
      Termín: priebežne 

 
4. Riaditeľom ZUŠ, na ktorých sa uskutočnila inšpekcia zo Štátnej školskej inšpekcie, 

zaslať závery z inšpekcie PaedDr. Jánovi Palkovičovi na MŠVVaŠ SR. 
     Zodpovední: riaditelia ZUŠ 
     Termín: priebežne 

 
 

Anna Gondášová 
predsedníčka AZUŠ SR 

 
Štrbské Pleso 11. 4. 2014 
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