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U Z N E S E N I A 

 

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

konaného v dňoch 6. 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

ž i a d a: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

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

presadzovať požiadavku AZUŠ SR o preradenie ZUŠ do preneseného výkonu 

štátnej správy - najmä zmenu financovania základných umeleckých škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych 

kompetencií (zákon č. 564/2004 Z. z., nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z.) do 

režimu financovania prenesených kompetencií (zákon č. 597/2003 Z. z., nariadenie 

vlády SR č. 630/2008 Z. z.), realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR; 

 

2. pri najbližšej novelizácii zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) upraviť § 11 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia - ods. (4) tak, 

aby sa pedagogická dokumentácia ZUŠ podľa vzorov schválených a zverejnených 

ministerstvom školstva mohla viesť aj v elektronickej forme (doteraz je to možné 

iba v prípade triednej knihy); 

 

3. o zabezpečenie vydania učebníc pre ZUŠ – najmä pre vyučovanie hudobnej náuky, 

ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii (sú vypredané). V tejto súvislosti žiadame 

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) až g) - 

v súčasnosti je po písmeno f) - sa považujú za sústavnú prípravu na povolanie....“; 

 

4. o vytvorenie pracovných pozícií metodikov ZUŠ v jednotlivých Metodicko-

pedagogických centrách na Slovensku a tým aj o zabezpečenie ponuky vzdelávacích 

programov v MPC pre učiteľov ZUŠ; 

 

5. v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy - „eGovernment“ - žiadame ministerstvo 

školstva o vypracovanie vzorových  príslušných tlačív na elektronickú komunikáciu 

škôl s jednotlivými subjektmi; 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

s c h v a ľ u j e: 

 

1. Správu o činnosti AZUŠ SR v roku 2016. 

2. Správu o hospodárení AZUŠ SR za rok 2016. 



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. 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

u k l a d á 

členom Predsedníctva AZUŠ SR: 

 

1. Pripomienkovať národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa 

Slovensko“ a poukázať na obchádzanie problematiky základných umeleckých škôl zo 

strany tvorcov materiálu. 

 

2. Zorganizovať stretnutia členov AZUŠ SR v jednotlivých krajoch, z ktorých by vzišli 

návrhy na nových členov Predsedníctva AZUŠ SR. 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

u k l a d á 

členom  Umeleckej rady zvolenej snemom AZUŠ SR v roku 2015: 

 

1. Skontaktovať sa  s členmi Ústrednej umeleckej rady pri ŠPÚ a podľa jej pokynov 

spolupracovať na aktualizácii Štátneho vzdelávacieho programu ZUŠ. V prípade 

potreby osloviť ďalších renomovaných pedagógov z jednotlivých odborov 

a predmetov ZUŠ na konzultácie a spoluprácu. 

 

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ 

u k l a d á 

členom AZUŠ SR: 

 

1. Spolupracovať s Umeleckou radou AZUŠ SR, posielať jej pripomienky k Štátnemu 

vzdelávaciemu programu a najmä k časti Povinné materiálno-technické a priestorové 

vybavenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

2. Osloviť skúsených pedagógov ZUŠ s vynikajúcimi výsledkami v oblasti umeleckej 

pedagogiky, aby vypracovávali návrhy vzdelávacích programov v rámci 

kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov ZUŠ. V Akreditačnej rade pre kontinuálne 

vzdelávanie na ministerstve školstva pôsobia aj zástupkyne ZUŠ, ktoré môžu 

jednotlivé návrhy na kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov ZUŠ presadiť. 

 

3. Naďalej posielať pripomienky k tlačivám ZUŠ PaedDr. Jánovi Palkovičovi na 

MŠVVaŠ SR a žiadať urýchlenú realizáciu ich zmien. 

 

4. V prípade výrazného zníženia výšky dotácie na žiaka zo strany zriaďovateľa 

informovať Predsedníctvo AZUŠ SR a OZPŠaV na Slovensku písomne o tejto 

skutočnosti.  

 

      Zapísala návrhová komisia v zložení 

      Mgr. Zuzana Horváthová 

      Mgr. Mária Csontošová 

      Mgr. Ľubomíra Slebodníková 


