
Činnosť Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“  

v roku 2016. 

 
 Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovania“ rokovalo 5. 2. 2016 v Bratislave. Témou 

rokovania bol návrh na zmenu koeficientov ZUŠ a diskusia o iných možnostiach financovania 

ZUŠ, ako je súčasné normatívne financovanie na žiaka. 

 Pravidelný snem AZUŠ SR sa v roku 2016 konal mimoriadne v jesennom termíne a to 

v hoteli Holiday Inn v Bratislave dňa 14. 10. 2016. Diskusia sa viedla hlavne o návrhu na 

zmenu koeficientov ZUŠ, ale aj o Štátnom vzdelávacom programe pre ZUŠ, predovšetkým 

o povinnom materiálno-technickom vybavení jednotlivých odborov ZUŠ, ktoré na 

jednotlivých ZUŠ začala kontrolovať Štátna školská inšpekcia – riaditelia si vymieňali 

informácie o inšpekciách na ZUŠ. Zaujímavé boli tiež informácie pani PaedDr. Lenky 

Kaščákovej, ktorá pracuje na čiastočný úväzok na Štátnom pedagogickom ústave ako 

referentka pre ZUŠ. Venovala sa tvorbe školských vzdelávacích programov a situácii na ŠPÚ 

po výmene vedenia. 

 Rok 2016 sa niesol v znamení častých stretnutí signatárov Deklarácie Odborového 

zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v 

školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR. Jedným zo 

signatárov Deklarácie bola aj AZUŠ SR zastúpená svojou predsedníčkou Annou Gondášovou. 

Stretnutia signatárov vyvrcholili protestným pochodom celej učiteľskej obce od úradu vlády 

pred NRSR, kde zástupcov protestujúcich prijal nový predseda NR SR Andrej Danko. 

 Jednou z požiadaviek Deklarácie bol aj bod 2. „Do konca roka 2017 previesť 

kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne 

do pôsobnosti MŠVVŠ SR. Uskutočniť prechod financovania škôl a školských zariadení zo 

súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania 

prenesených kompetencií prostredníctvom MŠVVŠ SR“. Tomuto bodu predchádzala aj petícia 

OZPŠaV, napriek tomu zástupcovia ZMOS-u nie sú ochotní ani len rokovať so zástupcami 

škôl o prípadnej zmene financovania originálnych kompetencií, resp. vyhodnotiť prínos 

a negatíva originálnych kompetencií v školstve. 

 Po vytvorení novej vlády a nástupe nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR pána Petra Plavčana sa na ministerstve konalo niekoľko stretnutí, kde sme si dolaďovali 

postup krokov v záujme zlepšenia postavenia učiteľa v spoločnosti a v záujme skvalitnenia 

slovenského školstva. Týchto rokovaní sa za AZUŠ SR zúčastňovala Anna Gondášová 

a Vladimír Dianiška. 

 Novému vedeniu ministerstva, ale aj na Štátny pedagogický ústav boli doručené aj 

uznesenia z posledného snemu AZUŠ SR, v ktorých žiadame, aby ministerstvo akceptovalo 

snemom AZUŠ SR navrhovanú ústrednú umeleckú radu. Na základe doručených uznesení 

snemu AZUŠ SR sa konalo stretnutie riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD 

s predsedníčkou AZUŠ SR Annou Gondášovou a PaedDr. Lenkou Kačšákovou. Dohodli sme 

sa, že ŠPÚ bude akceptovať navrhnutú umeleckú radu AZUŠ SR ako svoj poradný orgán 

a členovia tejto umeleckej rady budú v krátkom čase oslovení na spoluprácu pri revízii 

Štátneho vzdelávacieho programu. 

 Členovia Predsedníctva AZUŠ SR organizovali samostatné stretnutia v jednotlivých 

krajoch, kde si navzájom vymieňali skúsenosti a rady. 

 V závere by som rada poďakovala členom Predsedníctva AZUŠ SR a Dozornej rade 

za celoročnú spoluprácu. 

 

        Anna Gondášová 

        predsedníčka AZUŠ SR 

V Bratislave 20. 3. 2017 



 

 

 

 


