
Zápisnica 12. riadneho snemu 

Asociácie základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“, konaného v dňoch 6. a 7. 

apríla 2017 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici 

Priebeh: 

Štvrtok 6.4.2017 

- Rokovanie otvorila p. predsedníčka Anna Gondášová, ktorá privítala hostí a všetkých 

prítomných 

 

- Aktuálne informácie z odborov predniesol Ing. František Šary                                                                       

- Informoval o rokovaniach OZPŠaV ku kolektívnej zmluve, pri ktorých nedošlo k dohode 

o zvýšení platov  ped. zamestnancov od 1. 1. Hoci OZPŠaV získalo sľub ministra školstva, že sa 

bude touto požiadavkou zaoberať, doposiaľ sa nič neudialo.  Ostatné nevýrobné odborové 

zväzy nepodporili požiadavky OZPŠaV, a tak tento odborový zväz ako jediný  kolektívnu 

zmluvu nepodpísal. Tým si nechal rozviazané ruky k prípadnému  vstupu do štrajku. 

- P. Šary informoval o plánovanom zvýšení miezd o 6% od septembra 2017. Napriek 

odmietavému postoju ZMOSu by ich mal garantovať minister školstva, ktorý sľúbil najneskôr 

do konca mája predložiť do NR návrh zákona, ktorý by zaviazal zriaďovateľov  k uvoľneniu 

finančných prostriedkov na tento účel. / Podielové dane sú o 10 % vyššie ako v roku 2016, 

preto financie na pedagógov sú. Obce, ktoré si rezervu na platy nevytvorili, budú musieť na 

ne čerpať z iných prostriedkov./ 

- Odbory preferujú presun originálnych kompetencií pod prenesené. Ak by sa táto zmena 

neuskutočnila, p. Sýkora  naznačil, že by financie pre školy mohli byť účelovo viazané /ďalšie 

rokovanie s predstaviteľmi ZMOSu bude v máji – o výsledkoch budeme informovaní./ 

- V následnej diskusii zazneli kritické slová na hospodárenie samospráv s financiami, ktoré 

dostanú na školy – p. Šary zdôraznil, že prostriedky prenesených kompetencií by sa mali 

minúť v celom rozsahu a nie vrátiť štátu. Bude potrebné aby učitelia kandidovali na posty 

poslancov zastupiteľstiev, aby mali dosah na ovplyvnenie toku financií pre školstvo . Viacerí 

riaditelia ZUŠ prejavili rozhorčenie nad spôsobom tvorby vlastných koeficientov pre 

umelecké školy zo strany vedenia obcí. Samosprávy by nemali svojvoľne zasahovať ani na 

určovanie výšky čiastočnej úhrady nákladov spojených so štúdiom /školné/ 

- P. Gondášová ocenila možnosť pravidelne sa zúčastňovať odborových rokovaní.     

- Rozsiahla diskusia sa rozvinula aj o význame a konečnom výsledku štrajku učiteľov. 

V budúcnosti bude potrebná jednota všetkých škôl a taktiež všetkých vekových skupín 

pedagógov. 

 

- Informácie zo zasadnutia Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ zo dňa 21.2.2017 a aktuálne 

informácie z MŠVVŠA SR predniesol PaedDr. Ján Palkovič 

- Smutné na financovaní školstva je to, že sa o ňom už veľmi dlho hovorí  /bez markantnejších 

výsledkov/ 

- Zmena koeficientov pre ZUŠ bola viacročnou záležitosťou - vychádzala najmä z neúmerného 

nárastu žiakov skupinového štúdia v súkromných ZUŠ. 

- Financovanie nebolo adekvátne kvalite vyučovania a reálnej spotrebe financií na 

zabezpečenie chodu školy / v posledných rokoch sa zvýšil aj počet umeleckých škôl a ich 

elokovaných pracovísk 



- P. Palkovič sa vyjadril, že Nariadenie vlády č. 370, ktorým sa upravujú zmeny výšky 

koeficientov, väčšine škôl pomohlo. Budúce dva roky sa bude testovať, či súčasné financie sú 

dostačujúce pre reálne potreby. 

- Štátny vzdelávací program je nová vec, ktorá má svoje chyby a prechádza postupnými 

zmenami. Ústredná umelecká rada v zložení : Lenka Kaščáková za HO, Martin Urban za TO, 

Dana Slejzáková za VO, Mária Guderjavá za LDO a Jarmila Uhríková za AVT by mala vytvoriť 

tímy odborníkov, ktoré by mali fundovane prehodnotiť obsahovú zložku horeuvedeného 

dokumentu, aby učiteľom pomáhal a nie komplikoval vyučovací proces /často sa stáva 

nástrojom na  opatrenia zo strany inšpekcie 

- Pripravuje sa novela zákona 596 a 597, učebnými osnovami môžu byť vzdelávacie štandardy 

ŠkVP 

- Veľmi dôležitá zmena sa pripravuje aj v nápočte financií na žiaka – aby žiak ZUŠ mohol byť 

započítaný na dvoch študijných zameraniach v individuálnom štúdiu + jednom skupinovom 

odbore, alebo v dvoch skupinových odboroch a jednom individuálnom predmete v jednej 

škole. 

- P. Palkovič podporil financovanie cez prenesené kompetencie 

 

- Prezentácia informačného systému iZUŠ  - Ing. Andrej Valuch  

- iZUŠ využíva v súčasnosti už 70 umeleckých škôl. Prítomní boli oboznámení so základnými 

informáciami o systéme , jeho výhodách od postupu prihlasovania žiakov cez tvorbu rozvrhu 

hodín, vypĺňania triednej dokumentácie  

- Informácie o Európskom festivale umeleckých škôl 2017 v Bardejove a Bardejovských 

kúpeľoch – Mgr. Ľuboslava Slebodníková 

- Festival bude zahájený 11.4. v ZUŠ Michala Vileca v Bardejove 

- Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť žiaci z celého Slovenska – práce na tému Folklórne 

tradície budú vystavené na Bratislavskom hrade 

- Materiálno-technické vybavenie škôl – pani riaditeľky Zuzana Horváthová, Hana Ferancová 

a Mária Neuszerová prerokovali celý materiál s prítomnými vyučujúcimi každého z piatich 

umeleckých odborov  

- Najpálčivejšími problémami boli enormné priestorové nároky pre výtvarný odbor, 

viacvýznamovo pochopiteľné požiadavky pre odbor tanečný aj literárno-dramatický 

Piatok 7.4.2017 

Správa o činnosti AZUŠ v roku 2016 – p. Gondášová 

- Predsedníctvo AZUŠ SR sa stretlo vo februári v Bratislave. Aj pravidelný Snem AZUŠ – 

mimoriadne v jesennom termíne – sa konal v Bratislave. Uznesenia snemu boli doručené 

nielen na ministerstvo školstva, ale osobne aj riaditeľovi ŠPÚ Ľ. Hajdukovi, ktorý  akceptoval 

ponúknutú ústrednú umeleckú radu zvolenú na sneme  v roku 2015 na spoluprácu s ŠPÚ. 

Predsedníčka  AZUŠ  sa zúčastňovala stretnutí signatárov Deklarácie OZPŠaV, ktoré vyvrcholili 

protestným pochodom od úradu vlády po NR SR. Členovia predsedníctva sa zúčastňovali aj 

stretnutí s novým ministrom školstva Petrom Plavčanom. 

Správa o činnosti EMU v roku 2016 – pripravila p. Mária Slaninová, predniesla p. A. Gondášová 

- Z medzinárodných aktivít AZUŠ SR bol v roku 2016 najvýznamnejší Festival EMU 

v španielskom San Sebastiane, kde Slovensko s veľkým úspechom reprezentovalo 7 

hudobných súborov a zoskupení. V rámcu festivalu sa konal aj generálny snem EMU. 



- Tradičné stretnutie V4, ktoré sa vyprofilovalo v rámci EMU sa v roku 2016 uskutočnilo 

v maďarskom meste Szentendre. Hovorilo sa na ňom hlavne o situácii v Maďarsku, ktoré po 

rôznych experimentoch so samosprávou vrátilo celé školstvo späť pod štát. 

- Najbližší festival EMU bude v máji 2018 v Holandsku – zúčastniť sa môžu súbory 

- Prezídium EMU prechádza krízovým obdobím, hľadaním nového smerovania. Predsedníčka 

AZUŠ SR naznačila členom prezídia, že ak sa v krátkom čase nevyprofiluje zmysluplná činnosť 

EMU tak, aby z EMU mali prospech aj radový učitelia ZUŠ, Slovensko z nej vystúpi.  

Správa o hospodárení AZUŠ v roku 2016 – pripravila p. Mária Slaninová, predniesla p. Z.Horváthová 

Správa Dozornej rady – p. Z. Horváthová 

Prítomní hlasovali jednotlivo za znenie každej zo správ, správy boli jednohlasne schválené. 

Rôzne : 

- Elektronické schránky – informácie  

- Za mandátny certifikát v žiadnom prípade neplatiť, školy ho majú obdržať zdarma 

- Elektronické schránky by pre ZUŠ mali byť uvedené do praxe vo februári 2018 

- Elektronickú pečať by škola taktiež nemala platiť 

- AZUŠ by mala žiadať, aby elektronické formuláre vytvorilo ministerstvo pre školy zdarma 

- Elektronická schránka obsahuje osobné údaje zúčastnených osôb, preto by bolo potrebné 

venovať pozornosť ochrane osobných údajov, ktoré zatiaľ riešené nie je 

- Pripomienky k návrhu Učiace sa Slovensko – p. A. Gondášová – materiál sa nevenuje 

problematike umeleckého vzdelávania 

- Pripomienky za AZUŠ SR cez oficiálny formulár zabezpečí predsedníčka AZUŠ. 

- Rozšírené  pripomienky a podrobnejšie rozpísané problémy ZUŠ doručí predsedníčka 

jednému z autorov Učiaceho sa Slovenska a poradcovi ministra školstva pánovi Ftáčnikovi. 

- Oba materiály pred odoslaním predsedníčka rozošle na pripomienkovanie predsedníctvu. 

- Najdôležitejšie body k Učiacemu sa Slovensku: 

- Štipendiá by sa mali dostať aj k talentovaným žiakom ZUŠ 

- Nefinančné benefity pre učiteľov – nie sú zabezpečené financie  

- Urgentne je treba riešiť vzdelávanie budúcich pedagógov ZUŠ  

- Riadenie a financovanie celého regionálneho školstva len z MŠVVaŠ SR (zrušiť originálne 

kompetencie obcí). 

- Ministerstvo školstva doposiaľ nevydalo pokyn SPN na vydávanie učebníc, ktoré dlhodobo 

chýbajú vo vyučovaní  hudobnej náuky. Je potrebné upraviť legislatívu, aby ZUŠ boli 

považované za poskytovateľa vzdelávania 

- Účastníci snemu vyjadrili sklamanie nad neúčasťou poslancov a zástupcov ministerstva 

školstva na ostatných snemoch. 

Pani A. Gondášová oslovila prítomných členov AZUŠ, aby premysleli návrhy kandidátov na výmenu 

predsedníctva AZUŠ na budúcom sneme 

- Pre budúcu činnosť AZUŠ by bolo alternatívou zvýšiť členský poplatok a zamestnať právnika 

- Nutné je rozšíriť členskú základňu 

Návrhová komisia spísala návrhy uznesení snemu. Schválené uznesenia tvoria samostatnú prílohu 

zápisnice. 

 



 

       Zapísala 

       Jarmila Bošková ZUŠ Bernolákovo 

 

 

                 

 


