Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 14.9.2018
Prítomní:
1/ 1. ročník - Andrea Bitárová
2/ 2.ročník - Peter Albert
3/ 3. ročník - Lenka Flikingerová - zapisovateľ
4/ 4. ročník - Katarína Slováková - hospodár
5/ 5. ročník - Milan Čertík – podpredseda
6/ 6. ročník - Mária Rapušáková
7/ 7. ročník - Róbert Hegeduš - neprítomný
8/ 8.ročník - Dagmar Jakičová - predseda
Riaditeľka školy: Mgr. art. Katarína Zacharová
Pozvaní hostia: Ing. Vladimír Jágr, PhD (Piacenza Slovakia s.r.o.)
Ing. Ondrej Kosztra (Trend Hygiena, s.r.o.) – ospravedlnil sa
PROGRAM:
1/ Privítanie rodičov
2/ Výchovno-vzdelávací program
Pani riaditeľka školy informovala o výchovno - vzdelávacom procese a umeleckých aktivitách
školy v školskom roku 2018 /2019 (viď. príloha).
Školský koncert v DK Dúbravka v novembri nebude. Dúbravka je plná a iné sály sú drahé. Ak by
niekto z rodičov vedel vybaviť sálu vhodnú pre žiakov, môže posielať návrhy priamo pani
riaditeľke. Marcový koncert bude.
Žiadosť o nové počítače, ktoré by škola potrebovala je dávno podaná na investičnom oddelení BSK.
Hľadá sa sponzor.
TERMÍNOVNÍK (umelecké aktivity školy a ukončovanie štúdia) je zverejnený na stránke školy
https://www.tankonba.sk/, treba ho priebežne sledovať:
1. DOD v SND 8.9.2018
2. Workshop moderného tanca so zahraničným lektorom – muzikálový tanec 12.- 14.9.18
3. Koncert s „Metropolitným orchestrom Bratislava“ v DPOH 16. 09. 2018
4. Deň župných škôl – Avion shop. park 28. 9. 2018 (13.40 hod.)
5. Účasť žiakov školy na tanečnom workshope „Dni tanca pre Vás“ v BB 15. – 20.10.18
6. „Medzinárodná baletná súťaž Plzeň“ od 6. 12. do 9. 12. 2018
7. Deň otvorených dverí 25.1. 2019
8. Prehrávky na AK 22. 2. 2019
9. Prehrávky na Koncert školy 8. 3. 2019
10. Koncert s „Metropolitným orchestrom Bratislava“ v DPOH 17. 3. 2019
11. Maturita – písomná časť MS 12. a 13. 3. 2019
12. Koncert školy v DK Dúbravka 29. 3. 2019
13. Prijímacie skúšky 1. 4. 2019
14. PČOZ MS z hlavného predmetu 5. 4. 2019
15. „Medzinárodná baletná súťaž VIBE“ vo Viedni (15. – 17. 4. 2019)
16. Absolventský koncert TK EJ 10. 5. 2019 , 9.5. 2019 generálna skúška na AK v HB SND
17. Maturitné skúšky – ústne 3. a 4. 6. 2019
18. Spoločný koncert TKEJ a ZUŠ 12. 6. 2019
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19. Absolventské skúšky 20., 21. 6. 2019 Súborná skúška z pedagogickej prípravy
Ďalší rok je plánovaná spolupráca s USA a rozbieha sa aj spolupráca s Japonskom, len to nebude
určite tento školský rok.
Je potrebné sledovať nástenku, kedy sú predstavenia, kde účinkujú žiaci a podľa toho si plánovať
víkendy. Hlavne je potrebné sledovať termíny, kedy sa hrá Luskáčik, výber už bol.
3/ Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej (RZ pri TKEJ) - pani
Jakičová podala informácie o občianskom združení
a) predstavenie – je to občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať rozvoj vzdelávacieho
a výchovného procesu v škole;
b) činnosť združenia spočíva vo finančnom podporovaní výchovných a vzdelávacích aktivít
a kultúrnych podujatí konzervatória, v poskytovaní materiálnej a personálnej pomoci so žiakmi
v organizovaní a finančnom zabezpečovaní zahraničných stykov a vystúpení žiakov a pedagógov
doma i v zahraničí
Medzi RZ pri TKEJ a školou je uzatvorená zmluva o spolupráci č. 1/2016 zo dňa 1.7.2016, ktorá je
zverejnená takisto ako stanovy na webovej stránke školy: https://www.tankonba.sk/oz.php
c) členstvo v združení je DOBROVOĽNÉ, členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18
rokov – rodičia, zákonní zástupcovia žiakov TKEJ, ktorí súhlasia so stanovami a cieľom združenia
a platia každoročne dohodnuté príspevky v stanovenom termíne;
d) výkonným orgánom združenia je výbor, ktorý má 8 členov, resp. toľko členov, koľko je
otvorených tried v školskom roku; funkčné obdobie členov sú 3 roky. Nakoľko VZ volí a odvoláva
členov výboru a revízora, boli predstavení navrhovaní členovia podľa jednotlivých ročníkov a prebehla
voľba členov výboru, na základe ktorej boli za jednotlivé ročníky zvolení uvedení zástupcovia:
1. ročník - Andrea Bitárová
2.ročník - Peter Albert
3. ročník - Lenka Flikingerová - zapisovateľ
4. ročník - Katarína Slováková - hospodár
5. ročník - Milan Čertík – podpredseda
6. ročník - Mária Rapušáková
7. ročník – nemá zástupcu, nakoľko za 7. ročník sa nezúčastnil VZ ani jeden rodič a pán Róbert
Hegeduš z pracovných dôvodov už uvedenú pozíciu člena výboru nebude môcť zastávať, zástupcu si
zvolia rodičia na triednom aktíve, ktorý sa bude konať dňa 5.10.2018
8.ročník - Dagmar Jakičová - predseda
Vo funkcii revízora zostáva pani Ing. Jana Jankovičová, ktorá pôsobí aj ako externý ekonóm, za čo sa
jej vypláca každoročne odmena 300 € (schválené na Zasadnutí RZ pri TKEJ dňa 14.6.2016); z účasti
na Valnom zhromaždení sa ospravedlnila.
Zvolení členovia výboru a pani Ing. Jana Jankovičová dávajú súhlas so zverejnením osobných údajov
(meno, priezvisko, e-mail) na web stránke školy.
4/ Výsledky hospodárenia za minulý šk. rok 2017 /2018
O výsledkoch hospodárenia za minulý šk. rok informovala p. Jakičová.
Sumarizovala príjmy a výdaje za uplynulý školský rok 2017/2018. Aktuálny stav účtu je 8334,42
€. Pokladňa 2190,12 €. Spolu má RZ k dispozícii na tento šk. rok 10 524,54 € (stav finančných
prostriedkov k 14.9.2018; finančné prostriedky sú vyčlenené na nákup teplákových súprav). Príjmy
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tvoria členské príspevky, ktoré boli vo výške 166 €/žiak, príspevky rodičov na koncerty (koncerty
Dúbravka výška príspevku 1. koncert 4 €, 2. koncert 1 €, absolventský koncert 5 € a 3 €, výška
príspevkov bola rodičmi schválená aj na tento školský rok), prostredníctvom 2 % z daní sa vyzbieralo
1535,88 €.
Výdavky - prenájom DK Dúbravka, masáže, SOZA, účtovníctvo, preprava baletizolu,
propagačný.materiál, tlač, hygienické potreby, špičky – objednávané iba pre 2. stupeň, e-knižnica,
licencia pre absolventov moderného tanca. Plánované pravidelné výdavky RZ sú cca 7 600 €.
5. Návrh príspevku do RZ pre šk. rok 2018/19 vo výške 170 € z pôvodných 166 € (splátky: 1. splátka
do 31.10.2018 a 2. splátka do 28.2.2019, iný splátkový kalendár je možné dohodnúť so zástupcom
triedy); návrh, že ak žiak nastúpi druhý polrok hradí alikvótnu čiastku; príspenku bol schválený; ak
chce žiak čerpať prostriedky z RZ na základe žiadosti o príspevok, musí mať uhradené predchádzajúce
3 školské roky + aktuálny šk. rok (kto neuhradil príspevok, môže ho spätne doplatiť).
Hlasovanie o výške príspevku 170 € na šk. rok 2018/19 z prítomných 51 rodičov:
Súhlasilo: 50
Proti: 0
Zdržali sa: 1
6. Registrácia RZ na 2 % z dane aj tento rok, tlačivá si budú môcť rodičia stiahnuť zo stránky školy
7. Dotačný systém – BSK
- Participatívny rozpočet – žiadosť 5 000 € - dotácia nebola získaná; na projekty z okresu BA I. bolo
z Participatívneho rozpočtu BSK vyčlenených 15 599 €. Z 11 žiadateľov sme sa umiestnili na 6. mieste
s počtom hlasov 348. Prvé miesto získal žiadateľ Tangovida s počtom hlasov 1381.
- Individuálna dotácia – žiadosť je možné podať do 30.9.2018, dotáciu je potrebné vyčerpať do konca
kalendárneho roka, ak by bola pridelená
- projekt, s ktorým sme zapojení do dotačného systému má názov Jednotné oblečenie = jednotný
baletný tím – teplákové súpravy pre žiakov a pedagógov TKEJ (tepláky + mikina s vyšitým logom
a názvom školy a vyšitým erbom BSK, plánovaná celková cena súpravy 70 €); Na spoluprácu boli
oslovení:







Generálny riaditeľ SND Ing. Antala (Jakičová – pán GR sa ešte k spolupráci nevyjadril)
Piacenza Slovakia, Vajanského 2383/11, 934 01 Levice – Ing. Vladimír Jágr, PhD.
Ukážka súpravy rodičom na Valnom zhromaždení (Jakičová)
LOOK sport, s.r.o., Strojnícka 61A, Bratislava (Jakičová – nemajú záujem
z kapacitných dôvodov)
NIKE – Aupark – manažérka (Jakičová – je potrebné cca rok vopred objednať)
Športové legíny (Slováková)
Pán Kotešovský (Albert – 5.10. uvedie ponuku)

Rodičia na Valnom zhromaždení odsúhlasili, že žiadosť o dotáciu bude podaná na teplákové súpravy.
Tepláková súprava, ktorú odprezentoval pán Jágr sa rodičom nepáčila, preto dňa 5.10. by mali byť
odprezentované nové druhy teplákových súprav. V prípade, že dotácia poskytnutá nebude, finančné
prostriedky, ktoré má občianske združenie k dispozícii budú použité na nákup teplákových súprav
podľa jednotlivých ročníkov - postupne. Kto nemá uhradené príspevky, teplákovú súpravu si hradí
sám. Počítače sa budú riešiť hľadaním sponzora. Rodičia, ktorí by mali k dispozícii počítače, alebo
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vedeli o nejakej firme, ktorá by ich škole poskytla, sponzoring, je potrebné informovať pani riaditeľku,
sú veľmi potrebné. Žiadosť na BSK je podaná, avšak dodanie je v nedohľadne, až po verejnom
obstarávaní. Počítače môžu byť aj vyradené.
8. Masáže – p. Kubalová – nárok na masáž majú žiaci, ktorí majú uhradené príspevky 1x mesačne,
inak platia 10 €
9. Hygienické potreby – súčasný dodávateľ Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, 930 12
Ohrady, IČO: 44 783 892 – Ing. Kosztra bol pozvaný na VZ, aby odprezentoval dodávku hygienických
potrieb, nakoľko sa Valného zhromaždenia nemohol zúčastniť, zastúpila ho pani Jakičová. Ak má
niekto výhodnejšiu ponuku môže ju predložiť na schválenie. Za 7 mesiacov sme objednali pre žiakov
hygienické potreby vo výške 850 €. Rodičia na Valnom zhromaždení odsúhlasili, aby sa hygienické
potreby odoberali od súčasného dodávateľa Trend Hygiena, s.r.o.. Pani Jakičová navrhla, že ak by bol
bol navrhnutý nový dodávateľ, musia ho rodičia odsúhlasiť na zvolanom Valnom zhromaždení
z dôvodu, aby neboli po výbere dodávateľa od rodičov námietky.
10. Perá pre žiakov a pedagógov – odovzdané p. riaditeľke
11. Pani Jakičová navrhla zavedenie každoročnej podpory pre 8. ročník, v tomto školskom roku by
boli žiaci klasiky podporení príspevkom na účasti na konkurznom konaní, viď stránka
https://www.grandaudition.net/grand-audition. Výška príspevku by bola cca 350 €/osoba, resp. podľa
stavu finančných prostriedkov na účte RZ Návrh bol VZ schválený.
12. Pani Jakičová končí 30.6.2019, je potrebné, aby sa navrhol a zvolil nový predseda a uzatvorila sa
nová zmluva o spolupráci s novým predsedom a odovzdala sa agenda. Pred rodičovským združením
5.10.2018 bude krátke zasadnutie výboru členov RZ, ktorí si zvolia nového predsedu a podpíše sa
Zmluva o spolupráci so školou.
13. Pani riaditeľka navrhla pani Slovákovú do Rady školy, priebeh hlasovania – z 51 prítomných
rodičov, všetci súhlasili, aby bola pani Slováková členom Rady školy.
Zápisnica zo dňa 14.9. 2018

Zapisovateľ: Lenka Flikingerová

Dagmar Jakičová
predseda RZ pri TKEJ
Milan Čertík
podpredseda RZ pri TKEJ
Katarína Slováková
hospodár RZ pri TKEJ
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