
Vážení rodičia našich žiakov, 

 

Od 17.4.2020 máme v našej škole vyhlásenú tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa 

pre zamestnancov našej školy. Dôvody sú ekonomické, pretože všetky ZUŠ sú financované 

z podielových daní a tie sa pochopiteľne nenapĺňajú podľa prognóz. Základné umelecké školy 

sa už dlhé roky snažia vymaniť z financovania od samospráv k financovaniu priamo 

ministerstvom školstva, ako to je v prípade základných a stredných škôl. V tejto situácii je na 

to o dôvod viac, no nevieme, ako dlho tento krok bude trvať a či sa napokon podarí. Mestá 

po celom Slovensku škrtajú investície, aby dofinancovali okrem iných aj platy učiteľov ZUŠ, 

ktorí doteraz učili na diaľku. Napriek tomu to nebude stačiť na vyriešenie tejto situácie. 

Mnohých z nás táto forma vyučovania stála viac energie a času, ako by sme učili na svojom 

pracovisku. Museli sme hľadať nové metodické postupy, zoznámiť sa v krátkom čase 

s novými technickými možnosťami a prispôsobiť sa situácii. O to ťažšie je teraz prestať, keď 

sme si našli spôsob, ako vyučovať v tejto núdzovej situácii. 

Pokiaľ majú naši pedagógovia prekážku v práci, nemali by učiť. Z reakcií mnohých z nich mi je 

však jasné, že chcú pokračovať vo vyučovaní, aj za týchto platovo obmedzených podmienok. 

Chcem im touto cestou vyjadriť obrovský obdiv a úctu. Pokiaľ prebieha vyučovanie s Vašim 

dieťaťom naďalej, povzbuďte prosím vyučujúceho pozitívnou spätnou väzbou, prípadne nám 

napíšte mail do školy. Pokiaľ vyučujúci hlavného predmetu zastavil vyučovanie a Vy by ste 

mali záujem vo vyučovaní pokračovať, dajte nám vedieť na mailovú adresu 

michal.janiga@zuspmb.sk a my sa pokúsime nájsť náhradu na zastupovanie z radov 

ochotných kolegov.   

Na záver sa chcem poďakovať najmä Vám, milí rodičia. Mnohí ste v tomto vyučovacom 

zhone spolu s Vašimi deťmi a máte mnoho povinností, ako nikdy pred tým. Chcem Vám dať 

vedieť, že bez Vás a bez Vašej pomoci to nezvládneme. Niektorí z rodičov sa pýtali, ako to 

bude so „školným“, pokiaľ sa nevyučovalo. Zatiaľ nemám informácie o tom, že by niektorý 

z našich pedagógov doteraz nevyučoval. Pokiaľ by sa tak ale stalo od nasledujúcich dní, 

školné vracať nebudeme, pretože VZN mesta nás k tomu ani neoprávňuje, ani nezaväzuje. 

Navyše školné je iba čiastková spoluúčasť (asi 6 % z dotácie) za to, že žiaci môžu (mohli) 

navštevovať ZUŠ. Zároveň by vrátenie školného znamenalo pre našu školu likvidačnú 

situáciu, ktorá je aj tak už teraz veľmi kritická. Momentálne sa hrá o budúcnosť našej školy 

a umeleckého školstva, preto Vás chcem poprosiť, aby ste školné uhradili, pokiaľ ste tak 

niektorí doteraz neurobili. Je to totiž pre nás existenčná záležitosť. Ďakujem Vám vopred za 

všetku Vašu podporu a verím, že toto obdobie spoločne preklenieme.  

 

S úctou 

 

Michal Janiga 

ZUŠ P.M.Bohúňa 
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