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

05.10.2021 

 

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, využil príležitosť poďakovať sa bývalému riaditeľovi školy Mgr. art. 

Gabrielovi Škriečkovi a zároveň ho uviedol ako nového člena Rodičovského združenie pri 

ZUŠ v Senci a oboznámil s priebehom a jednotlivými bodmi plenárnej schôdze. 

 

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

za minulý školský rok 2020/2021. 

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 dištančnému vyučovaniu. Taktiež sa pristavila pri mimoriadnej situácii- zatekanie do 

priestorov školy. Táto havarijná situácia si vyžiadala mnohé nákladné opravy v priestoroch 

ZUŠ. 

 

4. Správa o financiách, hospodárení a výdavkoch RZ 

Všetky potrebné informácie ohľadom financií, hospodárenia a výdavkoch RZ predniesol 

bývalý riaditeľ Mgr. art. Gabriel Škriečka. Dal do pozornosti pomerne vysoký príjem 

z poukázania 2% dane škole za minulý šk. rok 2020/2021, ktorý bol oproti minulým rokom 

niekoľkonásobne prevýšený. Ponúkol prítomným možnosť podrobne si preštudovať správu 

o financiách, hospodárení a výdavkoch RZ, ktorá bola k nahliadnutiu, nikto z prítomných 

však túto možnosť nevyužil. 

Bývalý riaditeľ školy ďalej informoval prítomných o pláne príjmov a ozrejmil účel 

nakladania s financiami, ktoré má ZUŠ k dispozícii. Finančné prostriedky sa využívajú na 

opravu hud. nástrojov, občerstvenie na súťažiach, kúpu učebných pomôcok... 



Následne pripomenul, že kvôli pandémii koronavírusu sa neuskutočnil ples, a teda z tejto 

aktivity škole neplynuli žiadne financie. 

Taktiež konkretizoval predpokladaný obnos financií (dar do RZ) získaných v jednotlivých 

odboroch podľa počtu žiakov s tým, že v HO, LDO a VO je suma 20€ a v TO 30€. 

Konkrétne:  

HO – 411 žiakov x 20€ 8220€ 

TO – 160 x 30€  4800€ 

VO – 180 x 20€  3600€ 

LDO – 67 x 20€  1340€ 

       

      Spolu : 818 žiakov 17960€  čo je 100% 

 

6. Plán činností na rok 2021/22  

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

roku 2021/2022. Spomenul spevácku súťaž Bohuslava Martinů, ktorá bude prebiehať 14.10- 

17.10.2021 v Prahe, zúčastnia sa jej 3 naši žiaci, na „Festivale duchovnej hudby“ v Senci 

16.10.2021 vystúpia učitelia a žiaci ZUŠ a na „Hudobnom festivale v Györi“, ktorý sa 

uskutoční 13.11.2021, sa predstaví žiačka p.uč. Evy Casanovej. Rovnako oboznámil 

s úspechmi LDO, kde na „Krajskej prehliadke Štúrova Modra“ žiaci so svojím divadelným 

súborom postúpili do celoštátneho kola Hviezdoslavov Kubín a na „Krajskej prehliadke 

Bratislavské metamorfózy“ získali 2. miesto. Z ďalších aktivít, ktorých sa zúčastnia naši žiaci 

spomenul súťaž „Dni Miloša Ruppeldta“ v komornej hre pre klavírne duá a v sólovom 

klasickom speve, Vianočné koncerty v Evanjelickom kostole aj KD, plánuje sa predvedenie 

„České mše vánoční“ od J.J.Ryby dva krát v Bratislave aj v Senci, uvažuje sa aj o možnej 

spolupráci so ZUŠ Vadima Petrova z Prahy. Ples s najväčšou pravdepodobnosťou ani tento rok 

nebude kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii. 

8. Rôzne, diskusia 

RŠ predstavil nových členov RZ, ktorí po oslovení prejavili záujem o tento post-  Ing. Mikuláš 

Bertók, Mgr. Ľudovít Andrásy, Tomáš Juríček, Michaela Farkašová, Mgr.art. Gabriel Škriečka, 

keďže štyria členovia RZ pri ZUŠ v Senci odchádzajú a bolo potrebné ich nahradiť novými. RŠ 

poďakoval odchádzajúcim členom- Ing. Gabriela Špureková, Ing. Janka Murgašová, Ing. 

Jaroslav Mihálik, Andrea Mrázová, Jarmila Miháliková, ktorí napriek odchodu z RZ prisľúbili 

pomoc ZUŠ aj naďalej. 

 

 

 

 



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. Škriečka Gabriel, Mgr.art. 

 

Zloženie „Rady školy“ sa nemení a ostáva v zložení: 

1. Babiak Miroslav, MUDr.  - rodič - predseda RŠ 

2. Bordácsová Blanka   - rodič  

3. Cíbik Ján, Ing.   - rodič 

4. Vietorisová Tatiana, Mgr.  - rodič 

5. Černá Andrea   - pedagóg 

6. Madarász Róbert   - pedagóg 

7. Mošková Edita   - nepedagogický zamestnanec 

8. Galambos Rudolf, Mgr.  - zástupca zriaďovateľa 

9. Macháčková Monika  - zástupca zriaďovateľa 

10. Mihálová Monika, Mgr.  - zástupca zriaďovateľa 

11. Salmášová  Elena, MUDr. - zástupca zriaďovateľa 

 

Následne RŠ predniesol na schválenie navrhované zmeny v poplatkoch, ktoré jednohlasne 

všetci prítomní odsúhlasili: 

- Zvýšenie poplatku za vypožičanie hudobného nástroja žiakom ZUŠ z doterajších 

2€/mesiac na 5€/mesiac, nakoľko nižšia suma nepokrývala potreby na bežnú údržbu 

nástrojov, opravy, čistenia, ladenie... 

- Zvýšenie paušálneho príspevku na stravovanie o 2€ pre žiaka počas jeho účasti na 

súťaži, festivale..., čo v praxi znamená dotáciu 7€ ak je na súťaži (festivale, 

prehliadke...) zabezpečená strava aspoň 1x/deň, 12€ ak organizácia stravu 

nezabezpečuje vôbec a 17€ ak sa jedná o zabezpečenie stravovania počas účasti na 

medzinárodnej súťaži... 

Ostatné poplatky (Dar do RZ pri ZUŠ Senec) ostávajú nezmenené: 

TO- 30€, HO, LDO a VO- 20€. 

 

 



9. Záver 

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

a uzavrel poradu. 

 

 

 

Senec 05.10.2021    zápisnicu zapísala: Mgr. art. Aneta Roganská 

 


