
Plenárna schôdza RZ pri ZUŠ v Senci a prítomná je aj Rada školy, 

02.11.2022 

 

1. Otvorenie 

JUDr. Alexander Poprac sa predstavil všetkým prítomným ako predseda „Rodičovského 

združenia pri ZUŠ v Senci“ a privítal ich na plenárnej schôdzi, ktorá sa týmto aktom 

považovala za otvorenú. 

 

2. Informácie o priebehu schôdze  

Riaditeľ školy Mgr. Ferdinand Döme, DiS. art. (ďalej len RŠ) takisto privítal všetkých 

zúčastnených a oboznámil s priebehom a jednotlivými bodmi plenárnej schôdze. 

 

3. Koncoročná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

za minulý školský rok 2021/2022. 

Zástupkyňa riaditeľa ZUŠ Mgr. art. Aneta Roganská odprezentovala „Koncoročnú správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti“, dala na vedomie všetkým 

prítomným možnosť preštudovať si koncoročnú správu aj na stránke školy. Rekapituloval 

sa počet žiakov na konci I. polroka a na konci II. polroka v jednotlivých odboroch, počet 

vymeškaných hodín, počet absolventov v prvej časti štúdia, druhej časti štúdia, II. stupňa či 

ŠPD. Zazneli informácie o počte a kvalifikovanosti pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov ZUŠ. Zástupkyňa Roganská z koncoročnej správy vyzdvihla účasť 

a získanie ocenení žiakov na súťažiach aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii 

a dlhodobému dištančnému vyučovaniu.  

 

4. Správa o financiách, hospodárení a výdavkoch RZ 

RŠ predniesol všetky potrebné informácie ohľadom financií, hospodárenia a výdavkoch 

RZ. Ponúkol prítomným možnosť podrobne si preštudovať správu o financiách, 

hospodárení a výdavkoch RZ, ktorá bola k nahliadnutiu, nikto z prítomných však túto 

možnosť nevyužil. 



Ďalej informoval o výške daru do RZ pri ZUŠ v Senci- pre HO, LDO a VO je určená suma 

20€ a pre TO 30€. Finančné prostriedky sa v HO využívajú na nákup hudobných nástrojov, 

opravu a údržbu hud. nástrojov, papier a tonery na fotenie nôt. Vo VO- nákup učebných 

pomôcok: hlina, výkresy, farby, glazúry..., v TO tanečné kostými, rekvizity, krajčírka. 

Z týchto finančných prostriedkov sa uhrádza voda, ktorú majú žiaci školy vždy k dispozícii 

v zásobníkoch vody, poistenie žiakov, občerstvenie na súťažiach- paušálne výdavky na 

žiaka, ak na súťaži zabezpečujú stravu je 7€, bez stravy 12€, ak sa jedná o medzinárodnú 

súťaž, je to 17€, doprava, príspevky na tábor TO, VO, taktiež absolventské tablo (foto, 

výroba), darčeky pre absolventov.  

 

5. Plán činností na rok 2022/2023  

RŠ dal do pozornosti aktívnu účasť žiakov a pedagógov na súťažiach a festivaloch v školskom 

roku 2021/2022. Informoval, že v tomto školskom roku sme začali veľmi dobre, zúčastňujeme sa 

súťaží, spolupracujeme s mestom, rôznymi organizáciami a inými školami. Spomenul podujatia, na 

ktorých sme sa od septembra doposiaľ zúčastnili (žiaci a pedagógovia ZUŠ): Senčania Senčanom, 

kultúrne podujatia pre seniorov v Dome dobra, pre Červený kríž, Jednotu dôchodcov, vystúpili sme 

na Európskom dni židovskej kultúry, na Festivale duchovnej hudby. RŠ vyzdvihol prácu pedagógov 

a zvlášť úspechy na súťažiach: spevácka súťaž Bohuslava Martinů v Prahe, žiak E. Casanovej získal 

3. miesto, klavírna súťaž Schneiderova Trnava, žiak M. Jahelkovej získal bronzové pásmo. Žiačka 

E. Casanovej vystúpi na „Hudobnom festivale v Györi“, 12.11.2022, korepetícia D. Škottová 

Pešková. Z ďalších aktivít, ktorých sa zúčastnia naši žiaci RŠ spomenul súťaž „Dni Miloša 

Ruppeldta“ v speve a v hre na dychových nástrojoch, 30.11. a 1.12.2022 v Bratislave, súťažiť budú 

žiaci p. uč. R. Madarásza, B. Kollárika, E. Casanovej, H. Škripeckej Oborníkovej, L. Markus. TO sa 

chystá s tromi formáciami na tanečnú súťaž Vibes vo Viničnom. V mesiaci október sú v pláne dva 

interné koncerty, ďalšie dva interné koncerty budú 13.12. a 15.12.2022 v ZUŠ. 13.12.2022 náš zbor 

Stella vystúpi v Prahe, kde odprezentuje „Českou mši vánoční“ od J.J. Rybu, taktiež sa pripravuje 

verejný Vianočný koncert 18.12.2022 v Evanjelickom kostole. 20.12. a 21.12. plánujeme 

galakoncert TO+LDO v MsKS a 21.12. doobeda 2x výchovné koncerty pre ZŠ v MsKS. 22.12. 

vystúpi v Ev. kostole v Senci spevácky zbor Magnifikat. RŠ ďalej informoval, že po troch rokoch sa 

môže konečne uskutočniť ples rodičovského združenia pri ZUŠ v Senci (pandémia koronavírusu 

zastavila akékoľvek podujatia...). Termín 25. plesu, je určený na 28.01.2023 v Montostroji.  

 



6. Rôzne, diskusia a Rada školy 

RŠ avizoval prítomným, že doterajší predseda Rady školy Mudr. Miroslav Babjak sa 

vzdáva členstva a predsedníctva, nakoľko už jeho dcéra nie je žiačkou školy, a tým pádom sa 

podľa štatútu a doplnku č. 1 do konca volebného obdobia stáva novým predsedom Rady školy 

jej terajší podpredseda Mgr. Rudolf Galambos. RŠ vyzval prítomných rodičov, ktorí majú 

záujem byť v rade školy, aby sa prihlásili a predstavili. Z prítomných dvaja súhlasili s 

kandidatúrou- p. Tomáš Juríček a Ing. Mikuláš Bertók. Určila sa volebná komisia v zložení: 

členovia- Mgr. art. G. Škriečka, E. Mošková, J. Dovalovská, MBA, zapisovateľ- Mgr. art. A. 

Roganská. Z rozdaných 15 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 15. Pán T. Juríček získal 15 

hlasov, p. Ing. M. Bertók 0 hlasov.  

RŠ taktiež informoval, že p. E. Mošková sa vzdala členstva v rade školy ako 

nepedagogický zamestnanec. 3.10.2022 sa uskutočnila voľba nepedagogického zamestnanca 

do Rady školy. Tajným hlasovaním sa za zástupcu nepedagogických zamestnancov v rade 

školy zvolila Júlia Dovalovská, MBA. 

Mgr.art. Gabriel Škriečka sa vzdal svojho čestného miesta v RZ. Z prítomných rodičov 

mal záujem o post člena v RZ pán Jaroslav Skácel. Jeho vstup do RZ bol jednohlasne 

odsúhlasený všetkými členmi RZ. 

 

Nové zloženie „Rady školy“ v zložení: 

1. Galambos Rudolf, Mgr.  - zástupca zriaďovateľa, predseda RŠ 

2. Bordácsová Blanka   - rodič  

3. Cíbik Ján Ing.   - rodič 

4. Juríček Tomáš   - rodič 

5. Vietorisová Tatiana Mgr.  - rodič 

6. Černá Andrea   - pedagóg 

7. Madarász Róbert   - pedagóg 

8. Dovalovská Júlia, MBA  - nepedagogický zamestnanec 

9. Macháčková Monika  - zástupca zriaďovateľa 

10. Mihaľová Monika, Mgr.  - zástupca zriaďovateľa 

11. Salmášová  Elena, MUDr. - zástupca zriaďovateľa 

 



 

Nové zloženie Rady rodičov- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci: 

1. Poprac Alexander JUDr., predseda RZ pri ZUŠ v Senci 

2. Andrásy Ľudovít, Mgr. 

3. Babiak Miroslav, MUDr. 

4. Benkovský Miroslav 

5. Bertók Mikuláš, Ing. 

6. Bordácsová Blanka 

7. Cíbik Ján, Ing. 

8. Farkašová Michaela 

9. Fülöpová Soňa Mgr. 

10. Juríček Tomáš 

11. Skácel Jaroslav 

 

7. Záver 

Riaditeľ školy Mgr. Ferdinand Döme, DiS. art. sa poďakoval všetkým prítomným za pozornosť 

a uzavrel poradu. 

 

 

 

 

Senec 02.11.2022    zápisnicu zapísala: Mgr. art. Aneta Roganská 

 


