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UZNESENIA 
XIII. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – „EMU-Slovakia“ 

konaného v dňoch 20. -21. 3. 2018 v Piešťanoch 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

informuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

 

1.  O zmenách na poste predsedníčky AZUŠ SR, členov Predsedníctva AZUŠ SR 

a Dozornej rady AZUŠ SR, ktoré vzišli z riadnych volieb Snemu AZUŠ SR. 

 

2. Novou predsedníčkou AZUŠ SR (po Anne Gondášovej) sa stala Mgr. Zuzana 

Horváthová, riaditeľka ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ulici 2 v Bratislave. 

Kontakt: zuzanahorvath70@gmail.com, tel. 0904 283637 

 

3. Ďalšími členmi Predsedníctva AZUŠ SR sú riaditelia ZUŠ: 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková – ZUŠ Poltár (Banskobystrický kraj) 

Mgr. Michal Janiga – ZUŠ  P. M. Bohúňa, Dolný Kubín (Ţilinský kraj) 

Mgr. Mária Csontosová – ZUŠ Medzev (Košický kraj) 

Mgr. Katarína Kočišová – ZUŠ Poprad (Prešovský kraj) 

PaedDr. Gabriel Kalapoš – ZUŠ M. Schneidera Trnavského, Trnava (Trnavský kraj) 

Mgr. Hana Ferancová – ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany (Nitriansky kraj) 

Mgr. art. Silvester Lavrík – ZUŠ D. Kardoša, Bánovce nad Bebravou (Trenčiansky 

kraj) 

 

4. Členovia Dozornej rady AZUŠ SR: 

Mgr. Irena Sűcsová – ZUŠ Š. N. Šamorínskeho, Šamorín 

PaedDr. Marko Bačo – ZUŠ Kováčska, Košice 

Mgr. Igor Košnár – ZUŠ Kysucký Lieskovec 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

žiada 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

 

1. Presadzovať pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so 

ZMOS  poţiadavku AZUŠ SR o preradenie ZUŠ do preneseného výkonu štátnej 

správy – teda zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obcí zo súčasného reţimu financovania originálnych kompetencií do 

reţimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

2. Zabezpečiť vydanie učebníc hudobnej náuky pre ZUŠ, ktoré uţ dlhodobo nie sú 

dostupné na trhu. V tejto súvislosti tieţ snem ţiada novelizovať zákon č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 27 ods. (3) nasledovne: „Vzdelávanie 

v školách podľa odseku 2 písmeno b) aţ g) sa povaţujú za sústavnú prípravu na 
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povolanie...“ (v súčasnosti sa v zákone povaţujú za sústavnú prípravu na povolanie 

písmená b) aţ f). V čase, keď sa učebnice hudobnej náuky pre ZUŠ vydávali, 

navštevovalo ZUŠ na Slovensku cca 70 tisíc ţiakov. V súčasnosti ich v ZUŠ študuje 

cca 155 tisíc, z čoho je zrejmé, ţe učebníc HN nemôţe byť dostatok. 

 

3. Zrušiť „čestné vyhlásenie pre zber údajov“ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.  o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ďalších 

úprav § 7a ods. (5) z dôvodu nevykonateľnosti tohto ustanovenia v podmienkach ZUŠ. 

Čestné vyhlásenie podľa tohto ustanovenia poskytuje škole zákonný zástupca dieťaťa. 

Škola nemá legitímnu moţnosť preveriť, či zákonný zástupca dieťaťa neposkytol 

čestné vyhlásenie pre zber údajov viacerým školám súčasne. 

 

4. Zmeniť v zákone č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení ďalších úprav § 7a ods. (1) písm. (a) obmedzenie 

možnosti štúdia žiakov v ZUŠ jeden krát v individuálnej forme a jeden krát 

v skupinovej forme štúdia - nechať dve ľubovoľné moţnosti výberu ţiakov v ZUŠ 

podľa ich záujmu (napr. dva krát v skupinovej forme, alebo dva krát v individuálnej 

forme).  

 

5. Pomôcť zintenzívniť spoluprácu Ústrednej umeleckej rady pri ŠPÚ s umeleckou 

radou zvolenou Snemom AZUŠ SR v roku 2015 na revízii ŠtVP ZUŠ. ŠPÚ 

a Ústredná umelecká rada pri ŠPÚ by mala viac akceptovať poţiadavky členov AZUŠ 

SR. Doterajšie novelizácie a dodatky ŠtVP nie sú v súlade s deklarovanými 

poţiadavkami AZUŠ SR. 

 

6. Prizývať členov Predsedníctva AZUŠ SR k tvorbe školskej legislatívy týkajúcej sa 

činnosti ZUŠ (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky).  

 

7. Zapracovať zmeny v pedagogickej dokumentácii v printovej aj v elektronickej 

forme v dostatočnom predstihu pred začiatkom príslušného školského roka – 

akékoľvek zmeny v pedagogickej dokumentácii  nerealizovať v priebehu školského 

roka. 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

berie na vedomie: 

 

1. Odpočet plnenia uznesení predchádzajúceho snemu AZUŠ SR.  

2. Aktuálne informácie OZPŠaV komunikované Ing. Františkom Šárym, podpredsedom 

OZPŠaV. 

3. Informácie Anny Gondášovej, predsedníčky AZUŠ SR k pripravovanej novele zákona 

č. 317/2009 o PZ a OZ. 

4. Informácie Mgr. Branislava Gröhlinga, poslanca NR SR k problematike ZUŠ. 

5. Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR a z ŠPÚ sprostredkované PaedDr. Jánom 

Palkovičom.   

6. Výsledky volieb predsedníctva a predsedu AZUŠ SR. 

7. Informácie o činnosti a aktivitách EMCY Slovakia.  

8. Záujem Súkromnej ZUŠ v Skalitom a ZUŠ Lietavská Lúčka o členstvo v AZUŠ SR. 

Zástupcovia oboch škôl budú pozvaní na najbliţší Snem AZUŠ a za predpokladu ich 

osobnej účasti budú prijatí za členov AZUŠ. 
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Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

schvaľuje: 

 

1. Správu o činnosti AZUŠ SR za rok 2017. 

2. Správu o hospodárení AZUŠ SR za rok 2017. 

3. Správu Dozornej rady AZUŠ SR. 

4. Novozvolenú Dozornú radu AZUŠ SR. 

5. Nové členstvo škôl v AZUŠ SR - ZUŠ Nemšová a Spojená škola Zborov. 

6. Uznesenia XIII. riadneho snemu Asociácie základných umeleckých škôl SR – 

„EMU-Slovakia“. 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

ukladá 

členom predsedníctva AZUŠ SR: 

 

1. Pripomienkovať všetky návrhy zákonov a legislatívy týkajúcej sa činnosti ZUŠ 

(„školský“ zákon, zákon o PZ a OZ, zákon o správe v školstve a školskej samospráve, 

zákon o financovaní škôl, vyhlášky, NV...), a zúčastňovať sa stretnutí pracovných 

skupín organizovaných MŠVVaŠ SR. 

 

2. Zaktivizovať činnosť  a rozšíriť členov AZUŠ SR v jednotlivých krajoch.  

 

3. Aktualizovať členov Umeleckej rady AZUŠ  z roku 2015 – zaslať aktualizovaný 

zoznam členov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ. 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

ukladá 

členom AZUŠ SR: 

 

1. aktívne spolupracovať s Umeleckou radou AZUŠ SR a Predsedníctvom AZUŠ SR, 

zasielať včas pripomienky k pripravovaným zákonom a ich novelizáciám a pozitívne 

 usmerňovať ďalšiu modernizáciu ŠtVP najmä v oblasti materiálno-technického 

vybavenia škôl. 

 

2. Zasielať písomné návrhy na zmeny tlačív pedagogickej dokumentácie ZUŠ 

s odôvodnením PaedDr. Jánovi Palkovičovi na MŠVVaŠ SR a ţiadať o urýchlenú 

akceptáciu návrhov. Zmeny realizovať v predstihu pred začiatkom nového 

školského roka, nie počas už prebiehajúceho školského roka. 

 

3. Informovať písomne Predsedníctvo AZUŠ SR o prípadnej náhlej, či pretrvávajúcej 

nízkej dotácii na ţiaka od príslušného zriaďovateľa. 

 

Piešťany, dňa 21. 3. 2018   Zapísala návrhová komisia v zložení: 

Mgr. Erika Fáberová 

Mgr. Katarína Kočišová 

Mgr. Zdenka Tunegová 
 

 

 


