
Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom konzervatóriu  

Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava 

________________________________________________________________ 
 

Rada školy pracovala v hodnotenom období roku 2017 v tomto zložení: 

 

Volení členovia rady školy: 

 

1. JUDr. Štefan Hec – zástupca rodičov, predseda  

2. Mgr. art. Zoltán Nagy - zástupca pedagogických zamestnancov  

3. Mgr. art. Erika Domsitzová - zástupca pedagogických zamestnancov - tajomník 

4. Eva Hanáková - zástupca nepedagogických zamestnancov- podpredseda 

5. Mgr. Ladislav Veselý – zástupca rodičov 

6. Ing. Marián Bednárik – zástupca rodičov 

7. Juliana Ondrášiková (od 4.5.2016)– zástupca žiakov školy 

 

Delegovaní členovia rady školy: 

 

1. Mgr. Ladislav Snopko 

2. Mgr. Tibor Varga  

3. Ing. Pavol Baxa 

4. Ing. Roman Maroš  

 

 

1. PREHĽAD ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

 

Dňa 23. 01. 2017 o 16.00 hodine  sa uskutočnilo 1.  zasadnutie rady školy 

 

Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 

a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, normatívnom 

financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu a o výsledkoch 

hospodárenia školy.    

 

Rada školy  

- vzala na vedomie správu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu v roku 2016 

- oboznámila sa s rozpočtom na rok 2017 pre strediská: škola, ŠJ, a ŠI 

- prerokovala prebiehajúce aktivity školy  

- vyjadrila sa k správe o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch  

- vyjadrila sa k materiálnemu zabezpečeniu výchovnovzdelávacieho procesu 

 

UZNESENIA A ÚLOHY 

 

Uznesenie č. 1 - RŠ prerokovala a vyjadrila sa ku Koncepčnému zámeru rozvoja Tanečného 

konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave na obdobie rokov 2017 -2019, ktorý bol predložený 

riaditeľkou školy 

Uznesenie č. 2 - RŠ sa vyjadrila k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a hospodárení školy 

v šk. roku 2016/17 

Uznesenie č. 3 - RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 20.3.2016 o 16.00 hodine  

 

 



Dňa 20. 03. 2017 o 16.00 hodine  sa uskutočnilo 2. zasadnutie rady školy 

 

Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 

a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch 2016/2017, 

normatívnom financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu 

a o výsledkoch hospodárenia školy. Školský byt – návrh riešenia priestorového zabezpečenia 

VVP v TKEJ 

 

 

Rada školy  

- vzala na vedomie: Koncepčný zámer rozvoja Tanečného konzervatória Evy Jaczovej 

v zmysle zákona NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

- RŠ sa vyjadrila k normatívnemu financovaniu  a zabezpečeniu výchovnovzdelávacieho 

procesu,  zahraničné aktivity školy: výmenný pobyt žiakov vo Fukuoka – Japonsko, 

účasť žiakov na „Medzinárodných dňoch tanca vo Viedni“ a pod.  

- prerokovala plán výkonov na prijímacie konanie na šk. rok 2017/2018 – otvorenie 

jednej triedy I. ročníka s počtom žiakov 30.  

- vzala na vedomie a vyjadrila sa  k priestorom bývalého školského priestoru 

využívaného v minulosti ako školský byt  k návrhu riešenia priestorového zabezpečenia 

VVP v TKEJ 

 

UZNESENIA A ÚLOHY 

 

Uznesenie č.1 - RŠ prerokovala návrh Koncepčného zámeru rozvoja Tanečného konzervatória 

Evy Jaczovej v Bratislave týkajúceho sa výstavby novej Baletnej sály v priestore školského 

dvora.  

Uznesenie  č.2 -  RŠ sa vyjadrila k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a hospodárení školy 

v šk. roku 2016/2017 

Uznesenie č. 3 - RŠ sa uzniesla na termíne zasadnutia dňa 5.6.2017 o 16.00 hodine  

 

 

 

Dňa 05. 06. 2017 o 16.00 hodine sa uskutočnilo 3.  zasadnutie rady školy 

 

Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 

a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, normatívnom 

financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu a o výsledkoch 

hospodárenia školy.    

 

Rada školy   

- vzala na vedomie  materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

(nákup špičiek a cvičiek), ako aj pripravované umelecké aktivity školy spojené 

s účinkovaním žiakov v baletoch a operách SND, koncertoch školy, medzinárodných 

koncertoch a zahraničných výmenných študentských pobytoch.  – 

- Rada školy prerokovala plán výkonov na prijímacie konanie na šk. rok 2017/2018 – 

otvorenie jednej triedy I. ročníka s počtom žiakov 30.  

 

 

 



UZNESENIA A ÚLOHY: 

 

 

Uznesenie č. 1  - Rada školy pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave prerokovala 

a vyjadrila so k návrhu na počet tried prvého ročníka pre denné štúdium na školský rok 

2019/2019 pre 1. ročník počet tried 1 s počtom žiakov 30 zameranie študijného odboru – tanec 

8227. 

Uznesenie č. 2 - Rada škola prerokovala a vyjadrila sa k Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti a hospodárení školy v školskom roku 2016/17 predloženú riaditeľkou školy. 

Uznesenie č 3  - Rada školy berie na vedomie informáciu o stave rozpočtu a čerpaniu rozpočtu 

k 31.5.2017. 

Uznesenie č. 4 - Rada školy odporúča rozšíriť účasť na VIBE - zúčastňovať sa súťaží nielen 

v klasickom tanci, ale aj v iných tanečných kategóriách  - charakter, voľná kategória, ktorej 

zodpovedajú aj naše ľudové slovenské tance. 

Uznesenie č. 5 - Rada školy navrhuje zapojiť psychologický tréning, ktorý by napomohol k 

získaniu sebavedomia žiakov vyšších ročníkov pri prezentácii baletných výkonov. 

Uznesenie č. 6 - Rada školy sa uzniesla na termíne nasledujúceho zasadnutia v závislosti na 

termínoch zasadnutí poslancov BSK /plánované zasadnutie v mesiaci október 2017/.  

 

 

 

 

Dňa 23. 10. 2017 o 16.00 hodine  sa uskutočnilo 4. zasadnutie rady školy 

 

Riaditeľka školy Mgr. art. Katarína Zacharová predložila rade školy na prerokovanie 

a vyjadrenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti a jej výsledkoch, normatívnom 

financovaní školy, materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu a o výsledkoch 

hospodárenia školy.    

 

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacích a študijných výsledkoch za 

predchádzajúci šk. rok 2016/2017. 

 

Rada školy zároveň na svojom zasadnutí zhodnotila plnenie úloh uložených na 

predchádzajúcich zasadnutiach. Bolo skonštatované aj splnenie uznesenia o umiestnení 

schránky pre podnety študentov pre Radu školy. Členovia rady sa taktiež dohodli na spôsobe 

preberania podnetov a ich vyhodnocovaní.  

 

 

UZNESENIA A ÚLOHY 

 

Uznesenie č. 1 -  Rada školy pri TKEJ prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017  a odporučila BSK ako 

zriaďovateľovi TKEJ, Gorazdova 20, Bratislava schváliť túto správu. 

Uznesenie č. 2 - Rada školy sa uzniesla na nasledujúcom zasadnutí dňa 20. 11. 2017 o 16.00 

hodine. Programom zasadnutia rady školy bude voľba na obsadenie miesta riaditeľky školy na 

základe výzvy BSK doručenej dňa 17.10.2017. 

 

 

 



 

Dňa 20. 11. 2017 o 16.00 hodine  sa uskutočnilo 5. zasadnutie rady školy 

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, 

Gorazdova 20, Bratislava: 

 

Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z.   z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa Tanečného konzervatória Evy 

Jaczovej, so sídlom na Gorazdovej 20 v Bratislave. Uverejnené bolo dňa 16.10.2017 vo  

vývesnej skrinke na oznamy pred budovou Ú BSK a na www stránke BSK, dňa 16.10.2017 na 

www stránke Odboru školstva Okresného úradu Bratislava. Zverejnené bol i na prízemí 

Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava, na bežnom mieste pre 

oznamy. 

  

 

UZNESENIA A ÚLOHY 

Uznesenie č. 1 – Výberová komisia berie na vedomie informáciu predsedu komisie o tom, že 

na funkciu riaditeľa školy sa prihlásil jeden uchádzač. Ďalej berie na vedomie informáciu, že 

uchádzač splnil všetky podmienky vo vyhlásenom výberovom konaní.  

Uznesenie č. 2 – Výberová komisia zvolila volebnú komisiu v zložení: Ing. Roman 

Maroš,Mgr.art. Erika Domsitzová, Juliana Ondrášiková 

Uznesenie č .3 -  Výberovú komisiu tvoria prítomní členovia rady školy Tanečného 

konzervatória Evy Jaczovej a jej delegovaní zástupcovia / celkom 11 / 

Uznesenie č. 4 – Vzhľadom na to, že sa prihlásil len jeden uchádzač, výberová komisia neurčuje 

kritéria pre hodnotenie uchádzača. Výberová komisia schvaľuje nasledovný spôsob voľby 

kandidáta na riaditeľa školy: kandidát bude určený jedno kolovou voľbou, v ktorej musí získať 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov komisie, t. j. minimálne 8. Voľba sa vykoná 

tajným hlasovaním.   

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač Mgr. art. Katarína Zacharová, ktorá 

oboznámila výberovú komisiu predloženou koncepciou školy a odpovedala na otázky 

jednotlivých členov výberovej komisie. 

Po skončení prezentácie predseda komisie dal pokyn k hlasovaniu. Členovia volebnej komisie 

rozdali hlasovacie lístky v počte 11 ks. Po ukončení hlasovania ohlásili výsledok tajného 

hlasovania : počet vydaných lístkov 11, počet odovzdaných lístkov 11, počet platných 

hlasovacích lístkov 11, počet hlasov za 11. Uchádzač Mgr. art. Katarína Zacharová získala 

dostatočný počet hlasov na navrhnutie na vymenovanie za riaditeľa školy. 

Uznesenie č. 5 – Výberová komisia na obsadenie funkcie riaditeľ Tanečného konzervatória Evy 

Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava navrhuje zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie 

riaditeľa školy Mgr. art. Katarínu Zacharovú. 

 

 

2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA ŠKOLY 

 

Tvorí prílohu správy 

 

 

3. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH  



 

Rade školy neboli pridelené žiadne finančné prostriedky. 

 

 

 

 

4. ÚČASŤ ČLENOV RADY ŠKOLY NA ZASADNUTIACH 

 

Dátum zasadnutia Prítomných Ospravedlnení Neospravedlnení 

13. 03. 2013 7 4 0 

20 03. 2017 8 1 2 

05. 06. 2017 7 4 0 

23. 10. 2017 8 3 0 

20.11.2017 11 0 1 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: JUDr. Štefan Hec 

Bratislava 28. 3. 2018  

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                 JUDr. Štefan Hec 

                            predseda rady školy 

 

 

 


