
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zariadenia: 
 

Názov zariadenia:    Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Bratislava 

Adresa:     Židovská 1, Bratislava 811 01 

Kontakt:    tel: 02/54630152 

     mail: zusjkowalskeho@gmail.com; info@zusjkowalskeho.sk 

     web: www.zusjkowalskeho.sk  

IČO:     31816088 

DIČ:     2021674721 

Štatutárny zástupca:   Mgr. art. Ladislav Kamocsai – riaditeľ 

Kontakt:    +421 915 119 591, Ladislav.Kamocsai@zusjkowalskeho.sk 

 

Zdriaďovateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa:     Primaciálne nám. 1, 814 99, Bratislava 

IČO:     00603481 

Štatutárny zástupca:   Ing. arch. Matúš Vallo 

Kontakt:    info@bratislava.sk  

 

1 Popis zariadenia: 
- Popis prostredia, lokality:  

o  ZUŠ Júliusa Kowalského má od 9. augusta 2022 hlavné sídlo na Židovskej ulici 1; 

ZUŠ je v podnájme a sídli na 3., 4., 5. a 6. poschodí budovy; vstup do ZUŠ je 

samostatný; na všetky poschodia školy sa dá dostať výťahom;  

▪ Priestorové usporiadanie: 

2. podzemné podlažie: pôvodne garážový priestor má v budúcnosti slúžiť 

ako školský klub s vymedzeným priestorom pre predstavenia liternárno-

dramatického odboru, tanečného odboru a školskej kapely; priestor je 

odhadovaný pre max. 12 účinkujúcich na pódiu a 120 osôb v hľadisku, 

súčasťou priestorov má byť sklad rekvizít 

- priestor je potrebné akusticky ošetriť, vybaviť aparatúrou 

- momentálne nie je vhodný na školské podujatia 

1. podzemné podlažie:  

Miestnosť č. -1: učebňa bicích nástrojov a školskej kapeky 

s profesionálnou akustickou úpravou (nástenné a stropné difuzéry 

a pohlcovače celého spektra frekvencii), miestnosť je vybavená 

ventiláciou 
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Do nasledovných priestorov 1. podzemného podlažia platí prísny zákaz 

vstupu žiakom ZUŠ a nepovolaným osobám 

Miestnosť č. -2: údržbárska dielňa, zákaz vstupu nepovolaným osobám 

Miestnosť č. -3: sklad výtvarných materiálov 

Miestnosť č. -4: miestnosť pre pec na keramiku 

Miestnosť č. -5: miestnosť pre odpadové nádoby 

Miestnosť č. -6: miestnosť na parkovanie bicyklov zamestnancov ZUŠ 

Garážové priestory: s povolením riaditeľa ZUŠ môže slúžiť na krátkodobé 

parkovanie za účelom zásobovania, nakladania a vykladania aparatúry, či 

školského zariadenia 

1. nadzemné podlažie: 

Miestnosť č. 11 – koncertná sála ZUŠ 

Miestnosť č. 12 – vrátnica 

Miestnosť č. 13 – čakáreň pre účinkujúcich, miestnosť má ventiláciu 

Miestnosť č. 14 – sklad upratovacích pomôcok, zákaz vstupu žiakom ZUŠ 

a nepovolaným osobám 

Lobby – priestor pre osoby sprevádzajúce žiakov ZUŠ na vyučovania 

a z vyučovania 

Pánske toalety, dámske toalety, bezbariérové WC 

Technická miestnosť – zákaz vstupu žiakom ZUŠ a nepovolaným osobám 

2. nadzemné podlažie: 

Miestnosť č. 21 – učebňa sláčikových nástrojov 

Miestnosť č. 22 – učebňa sláčikových nástrojov 

Miestnosť č. 23 – učebňa spevu 

Miestnosť č. 24 – učebňa spevu 

Miestnosť č. 25 – učebňa dychových nástrojov s profesionálnou 

akustickou úpravou stien a stropu (difuzéry a pohlcovače frekvencií) 

Miestnosť č. 26 – učebňa spevu 

Miestnosť č. 27 – učebňa dychových nástrojov s profesionálnou 

akustickou úpravou stien a stropu (difuzéry a pohlcovače frekvencií) 

Miestnosť č. 28 – šatňa pre žiačky tanečného odboru 

Miestnosť č. 29 – učebňa tanečného odboru 

Pánske toalety, dámske toalety 

Priestor kuchynky – plánuje sa prerobenie na sprchu pre tanečný odbor 

3. nadzemné podlažie 

Miestnosť č. 31a – učebňa literárno-dramatického odboru 

Miestnosť č. 31b – sklad kostýmov literárno-dramatického odboru 

Miestnosť č. 32 – učebňa klávesových nástrojov 

Miestnosť č. 33 – učebňa klávesových nástrojov 

Miestnosť č. 34 – učebňa klávesových nástrojov 

Miestnosť č. 35 – učebňa sláčikových nástrojov 

Miestnosť č. 36 – učebňa sláčikových nástrojov 

Miestnosť č. 37 – učebňa klávesových nástrojov 

Miestnosť č. 38 – učebňa klávesových nástrojov 

Miestnosť č. 39 – učebňa klávesových nástrojov 



Miestnosť č. 310 – učebňa klávesových nástrojov 

Balkón – Zákaz vstupu všetkým osobám 

Pánske a dámske toalety 

Kuchynka 

4. nadzemné podlažie 

Miestnosť č. 41a – kancelária vedenia školy 

Miestnosť č. 41b – archív 

Miestnosť č. 42 – kancelária riaditeľa školy 

Miestnosť č. 43 – učebňa hudobnej náuky 

Miestnosť č. 44 – učebňa hudobnej náuky 

Miestnosť č. 45 – učebňa strunových nástrojov 

Miestnosť č. 46 – učebňa strunových nástrojov 

Miestnosť č. 47 – učebňa výtvarného odboru 

Miestnosť č. 48 – učebňa výtvarného odboru 

Miestnosť č. 49 – učebňa výtvarného odboru 

Sprcha – plánuje sa zrušiť 

Pánske a dámske toalety 

Vstup do kotolne – prísny zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 

o  elokované pracovisko Šancová 39/A je samostatnou budovou zverenou ZUŠ 

s vlastným dvorom, bránou a vchodom, ide o prízemnú budovu. Pracovisko pre 

tanečný odbor. 

▪ Priestorové usporiadanie: 

Tanečná sála veľká 

Tanečná sála stredná 

Šatňa pre dievčatá – súčasťou je sprcha, umývadlo a WC 

Šatňa chlapčenská – 2 WC a umývadlo 

Šatňa pre dievčatá 

Toaleta pre pedagógov – súčasťou je umývadlo a sprcha 

Veľký kabinet 

Chodba s umývadlom 

 

o  elokované pracovisko Dubová 1 sa nachádza v priestoroch základnej školy, ZUŠ 

využíva 7 štandardných školských tried na 2. poschodí ZŠ na vyučovanie 

hudobného odboru vrátane hudobnej náuky, výtvarného a literárno-

dramatického odboru, na poschodí sa nachádzajú dievčenské aj chlapčenské 

toalety 

  

2 Organizácia prevádzky zariadenia: 
- Organizácia vyučovacieho dňa: 

o  Židovská 1: Vyučovanie prebieha počas pracovných dní bežne od 12.30 do 19.45 

h, žiakov v štúdiu pre dospelých je možné vyučovať aj počas doobedných hodín 



o  Šancová 39/A: Vyučovanie prebieha počas pracovných dní bežne od 13.00 do 

19.30, žiakov v štúdiu pre dospelých je možné vyučovať aj počas doobedných 

hodín 

o Dubová 1: Vyučovanie prebieha počas pracovných dní podľa zmluvy o prenájme 

od 14.00 do 20.00 

o Prestávky: najneskôr po 3 vyučovacích hodinách musí pedagóg spraviť v rozvrhu 

prestávku aspoň 5 min. 

 

3 Postup pri prejavoch príznakov akútneho ochorenia počas pobytu dieťaťa 

v ZUŠ a pri úraze: 
Podľa §13 324/2008 Z. z. Vyhlášky Ministerstva školstva SR zo 6. augusta 2008 a 245/2011 Z. z. 

Vyhlášky MŠVVŠ SR z 15. júla 2011 vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy dozor nad žiakmi počas 

vyučovania, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti organizovanej školou. Pri súťažiach, 

výchovných koncertoch, divadelných predstaveniach a iných činnostiach organizovaných v sídle školy 

vykonávajú dozor nad žiakmi zamestnanci školy poverení riaditeľom školy. Pri podujatiach mimo 

školy vykonáva dozor 1 pedagogický zamestnanec na 15 žiakov. 

Pri príznakoch ochorenia u žiaka je pedagóg skupinového alebo kolektívneho vyučovania, príp. počas 

skupinových akcií, povinní zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí a zabezpečiť informovanie 

zákonného zástupcu žiaka. V individuálnom vyučovaní pedagóg zabezpečí informovanie zákonného 

zástupcu. 

V prípade úrazu poskytne pedagóg žiakovi prvú pomoc, v prípade vážneho úrazu bezodkladne 

informuje zákonného zástupcu žiaka a vedenie školy, úrazová udalosť sa zapíše do evidencie. Každú 

závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť zdravia žiakov, personálu a návštevníkov školy oznámi 

pedagóg vedúcemu pracoviska a vedeniu školy. 

 

4 Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej tečúcej vody: 
Pracovisko Židovská – na 1. až 4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú chlapčenské a dievčenské 

toalety s pitnou aj s teplou úžitkovou vodou, pedagógom je k dispozícii aj kuchynka 

Pracovisko Šancová 39/A – na pracovisku sú toalety s pitnou aj teplou úžitkovou vodou 

Pracovisko Dubová 1 – na poschodí s triedami ZUŠ sa nachádzajú chlapčenské a dievčenské toalety 

so zdrojmi pitnej vody aj teplej úžitkovej vody 

 



5 Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov ZUŠ: 
Na pracoviskách Židovská 1 a Šancová 39/A zabezpečujú čistotu a údržbu priestorov zamestnanci ZUŠ 

podľa harmonogramu upratovania. Na pracovisku Dubová 1 zabezpečujú údržbu zamestnanci ZŠ. ZUŠ 

sa podieľa na nákupe hygienických pomôck. 

Tepovanie kobercov a umývanie okien vykonáva každoročne externá firma. 

Maľovanie priestorov ZUŠ zabezpečuje minimálne 1x za 5 rokov 

 

 

6 Vhodné mikroklimatické podmienky: 
Pracovisko Židovská 1: všetky učebne sú vybavené radiátormi a sú vykurované na minimálne 20°C; 

toalety sú vybavené radiátormi a sú vykurované na min. 15°C; teplota na uzavretých chodbách 

dosahuje min. 15°C; výmena vzduchu je zabezpečená prirodzeným vetraním 

Pracovisko Šancová 39/A: všetky učebne a šatne s toaletami sú vybavené gamatkami a vykurované 

na min. 20°C; výmena vzduchu je zabezpečená prirodzeným vetraním 

Pracovisko Dubová 1: všetky učebne sú vybavené radiátormi a sú vykurované na min. 20°C; teplota 

na školských chodbách dosahuje min. 15°C; výmena vzduchu je zabezpečená prirodzeným vetraním 

Po skončení vyučovania je potrebné dôkladné vyvetranie tried. 

 

7 Spôsob zabezpečenia pitného režimu: 
Počas školských podujatí pri vysokých teplotách škola zabezpečuje žiakom pitný režim podávaním 

nápojov. 

 

8 Starostlivosť o vonkajšie priestory: 
ZUŠ disponuje vonkajšími priestormi na pracovisku Šancová 39/A, tieto priestory neslúžia na 

vyučovanie ani na iné aktivity žiakov. Kosenie a orezávanie krovín zabezpečuje školský údržbár. 

Starostlivosť o chodníky a o kvety zabezpečuje na pracovisku upratovačka. 

 

9 Zneškodňovanie tuhého odpadu a spôsob odstraňovania odpadových vôd: 
Pracovisko Židovská 1: Tuhý odpad je separovaný a skladovaný v smetných nádobách mimo 

školských chodieb a tried v miestnosti na to určenej. Odvoz odpadu zabezpečuje OLO 1-krát 

týždenne. 



Pracovisko Šancová 39/A: Tuhý odpad je skladovaný v smetnej nádobe vo vonkajších priestoroch 

pracoviska. Odvoz odpadu zabezpečuje OLO 1-krát týždenne. 

Pracovisku Dubová 1: ZUŠ používa smetné nádoby prenajímateľa priestorov. 

 

 

 

10 Pokyny pre zamestnancov 
 

Vnútorný poriadok školy pre pedagogických zamestnancov 

10.1 Etika a klíma školy 

- Najdôležitejším predpokladom pre zdravé fungovanie pedagogického kolektívu, 

ktorého súčasťou je aj vedenie školy, je komunikácia; tá musí byť: 

o  korektná, bez ponižovania a pejoratívnych výrazov; 

o  včasná zo strany vedenia aj zamestnancov; 

o  najlepšie osobná, ale aj telefonická, mailová, či cez systém IZUŠ; 

- Pedagogickí zamestnanci, vrátanie vedenia školy, sú povinní správať sa v súlade 

s dobrými mravmi, adekvátne svojmu postaveniu a tomu, že je im zverené 

vyučovanie a výchova žiakov; adekvátne tomu dbať o svoje oblečenie a hygienu; 

- PZ, vrátane vedenia školy, sú povinní neustále zvyšovať svoju odbornú úroveň; 

 

10.2 Pokyny vo vzťahu k nariadeniam vedenia školy, pracovným poradám, 

klasifikačným poradám a konferenciám, poradám predmetových komisií, umeleckej 

rade 

- PZ je povinný pracovať svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností; 

- plniť kvalitne, hospodárne a včas pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi 

predpismi; dôsledne sledovať pokyny vedenia školy a pokyny ohľadom personálnej 

agendy; 

- dodržiavať termíny určené vedením školy – opakované neospravedlnené nedodržanie 

termínov je považované za porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ môže 

vyvodiť dôsledky v súlade s §63 ods. 1 písm. d Zákonníka práce; nedodržanie termínu 

treba ospravedlniť u vedenia školy pred jeho vypršaním, iba z veľmi závažných 

dôvodov po jeho vypršaní; tel: +421 2 546 301 52 

- využívať týždenný pracovný čas a pracovné pomôcky na vykonávanie zverených prác; 

- zamestnanci študujúci v dennej forme štúdia (konzervatórium, bakalárske štúdium, 

magisterské, doktorandské štúdium) na školách súvisiacich s ich pracovnou 



kvalifikáciu v ZUŠ sú z pracovných porád ospravedlnení; sú však povinní informovať sa 

o pokynoch vedenia a o pracovných úlohách u svojich vedúci predmetových komisií 

a plniť ich; 

- v inom prípade neúčasti na pracovnej porade je PZ povinný vybrať si dovolenku na 

nevyhnutný čas – pol dňa, celý deň. 

 

 

 

10.3 Pokyny k práci so systémom IZUŠ 

- PZ sú povinní každodenne kontrolovať svoj účet v systéme IZUŠ, sledovať odkazy od 

vedenia, plán práce a školských akcií; 

- elektronický systém IZUŠ sú pedagógovia povinní využívať na vedenie triednej 

dokumentácie, komunikáciu s vedením, zákonnými zástupcami a žiakmi 

 

10.4 Pokyny vo vzťahu k pracovisku 

- PZ je povinný byť prítomný na pracovisku 15 minút pred vyučovaním podľa rozvrhu 

hodín, v čase pracovných porád a iných pracovných a školských podujatí zvolaných 

riaditeľom školy; 

- pri príchode na pracovisko a odchode z pracoviska sa osobne zapísať a odpísať do 

dochádzkovej knihy; 

- ak sa vyskytne situácia, že pedagóg z objektívnych príčin mešká na pracovisko, je 

povinný obratom telefonicky kontaktovať vedúceho pracoviska a vedenie školy; tel.: 

+421 2 546 301 52 

- pedagóg nesmie počas pracovného času opustiť pracovisko bez súhlasu vedenia 

školy; 

- PZ je povinný dodržiavať poriadok na pracovisku a riadne hospodáriť so zverenými 

prostriedkami; 

- šetriť a ochraňovať majetok školy pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím; 

nedostatky a poškodenie, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu bezprostredne 

hlásiť vedeniu školy; 

- podľa rozvrhu vyučovacích hodín pedagóg plne zodpovedá za majetok školy v triede, 

v ktorej vyučuje; 

- po skončení vyučovania je PZ povinný dohliadať na poriadok v triede, zatvoriť okná, 

zhasnúť svetlo a zamknúť dvere; vo vykurovacom období stiahnuť kúrenie na 3. 

stupeň (posledné sa týka pracoviska Laurinská 20) 

- v čase školských prázdnin sú pedagógovia, ktorí nečerpajú dovolenku, na pracovisku 

7,5 h; 

- PZ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov na pracovisku; 



- dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch školy, školského dvora a okolia školy podľa 

zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

- PZ majú zakázaný vstup na balkón na 6. poschodí a zákaz púšťať na balkón žiakov 

a návštevníkov školy 

 

 

 

 

10.5 Pokyny vo vzťahu k vyučovaniu a triednictvu 

- PZ je povinný svedomito sa pripravovať na vyučovanie, efektívne využívať každú 

vyučovaciu hodinu; 

- dôsledne  a pravidelne vypĺňať triedne knihy v systéme IZUŠ v súlade s platnými 

učebnými osnovami; 

- dôsledne vyplniť Výkaz žiakov s hodinovými dotáciami podľa platných učebných 

plánov v systéme IZUŠ; 

- vypracovať rozvrhu hodín v systéme IZUŠ tak, aby vyučovanie bolo podľa možnosti 

rovnomerne rozdelené na všetky pracovné dni v týždni; iné rozvrhnutie je dovolené 

len po dohode s vedením školy; 

- PZ je povinný akúkoľvek zmenu v rozvrhu a vo Výkaze žiakov a vyučovacích hodín 

obratom nahlásiť vedeniu školy a osobne prísť v úradných hodinách podpísať tlačivo 

s novým rozvrhom; 

- funkciou triedneho učiteľa je poverený pedagóg s minimálnym počtom 3 žiakov 

v individuálnom vyučovaní; pedagóg s nižším počtom žiakov odovzdáva podklady na 

vypracovanie triednej dokumentácie (triedne knihy, katalógy, vysvedčenia) 

pedagógovi riaditeľom poverenému triednictvom jeho žiakov; 

- v kolektívnom vyučovaní je poverený triednictvom pedagóg s jednou skupinou;  

- PZ zodpovedá za dosiahnuté výsledky svojej výchovno-vzdelávacej práce; 

- v skupinovom vyučovaní je učiteľ povinný zaradiť 5 min. prestávku po každej 

vyučovacej hodine, v individuálnom vyučovaní minimálne jednu 5 min. prestávku po 

odučení 3 vyučovací hodín; prestávku riadne vyznačiť v rozvrhu 

- viesť evidenciu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej 

umeleckej škole 

- známkovať žiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

ZUŠ vydaných MŠ SR; (známky od 1 po 4) 

- sledovať dochádzku žiakov na povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety; 

v prípade zistených nedostatkov v dochádzke alebo prospechu informovať zákonných 

zástupcov žiaka i vedenie školy a zapisovať ich v systéme IZUŠ; riadne zapisovať 

neospravedlnené hodiny; 

- dbať na pravidelné vystúpenia žiakov na verejnosti, zapisovať ich účinkovanie do 

žiackej knižky a triednej knihy v systéme IZUŠ; 

 



10.6 Pokyny vo vzťahu k ostatnej pracovnej činnosti 

- PZ je povinný v rámci ostatnej pracovnej činnosti byť prítomní na všetkých verejných 

podujatiach školy usporiadaných vo všetkých odboroch; prítomnosť môže dopredu 

ospravedlniť potrebou vyučovať ak sa jedná o prípravu na súťaž, verejné podujatie, 

absolventské skúšky a pod. objektívne príčiny súvisiace s jeho pedagogickým 

pôsobením; 

- zúčastňovať sa všetkých skúšok a prehrávok v rámci svojej predmetovej komisie; 

- celý pracovný čas spojený s výkonom ostatnej pracovnej činnosti (v systéme IZUŠ je 

vyznačený ako nepriama pedagogická činnosť/NPČ) je zamestnanec plne k dispozícii 

zamestnávateľovi v rozsahu pracovnej zmluvy (porady, zastupovanie pedagógov, 

návšteva personalistky, ďalšie vzdelávania a školenia nariadené vedením školy, 

príprava a úprava pracoviska a ď.); 

- nepriamu pedagogickú činnosť, ktorú pedagóg potrebuje riešiť s vedením školy, je 

povinný prísť vyriešiť v čase úradných hodín vedenia školy 

- v rámci ostatnej pracovnej činnosti je PZ povinný podieľať sa podľa pokynov vedenia 

na technickej príprave školských podujatí a technických prácach slúžiacich na úpravu 

pracoviska s prísnym dodržiavaním pravidiel BOZP 

 

10.7 Pokyny vo vzťahu k nadčasovej práci, k zastupovaniu a pracovným 

cestám 

- nadčasové hodiny a ostatnú pracovnú činnosť v rozvrhu vyznačuje pedagógom 

vedenie školy; 

- skutočne odučené nadčasové hodiny vykáže pedagóg na príslušnom tlačive koncom 

mesiaca vedeniu školy do dátumu, ktorý stanovuje vedenie školy; nadčasové hodiny, 

ktoré žiada pedagóg preplatiť, odovzdáva na osobitnom tlačive určenom pre mzdovú 

učtáreň do konca mesiaca; 

- prácu nadčas nariaďuje riaditeľ školy a zamestnanci ju môžu vykonávať iba so 

súhlasom zamestnávateľa; za prácu nadčas náleží zamestnancom (ak nie je 

dohodnuté inak) náhradné voľno v prepočte za:  

o 6 nadčasových hodín 1 deň náhradného voľna 

o  za 7,5 hodín práce v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok 2 dni náhradného voľna 

- zastupovaním neprítomného pedagóga môže poveriť riaditeľ školy ostatných 

pedagógov do 12.00 h toho dňa, kedy je zastupovanie potrebné; 

- zastupovanie za neprítomného učiteľa vedenie školy zabezpečuje najneskôr po 1-

týždňovej neprítomnosti  na pracovisku, výnimku tvorí prípad, keď učiteľ dopredu vie 

o svojej neprítomnosti – napr. plánovaná hospitalizácia, liečenie a pod.; vtedy škola 

zabezpečí zastupovanie počas celej neprítomnosti učiteľa 

- na pracovné cesty – semináre, súťaže, metodické dni a iné profesijné aktivity vysiela 

pedagogického zamestnanca iba riaditeľ školy;  pedagogický zamestnanec je povinný 

doložiť svoju účasť na pracovnej ceste a vypracovať správu o pracovnej ceste; 



 

10.8 Pokyny vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a zamestnancov, 

k ochrane školského majetku,  

- PZ vedie žiakov k ochrane školského majetku, zariadenia, učebných pomôcok 

a hudobných nástrojov; 

- vedie žiakov k dodržiavaniu pravidiel slušného správania sa; 

- zasahuje všade tam, kde žiaci porušujú školský poriadok a pravidlá správania sa; 

- plne zodpovedá za bezpečnosť žiakov počas vyučovania  

- zodpovedá za žiakov počas školských podujatí 

- pri úraze poskytne prvú pomoc, vážnejší úraz ihneď oznámi vedeniu školy a rodičom, 

zapíše úraz do zošita evidencie úrazov 

- všíma si zdravotný stav žiaka počas vyučovania 

- každú závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť zdravia žiakov a učiteľov oznámi 

vedúcemu pracoviska, prípadne vedeniu školy 

 

10.9 Pokyny vo vzťahu k zapisovaniu koncertných čísel 

- koncertný program zaevidovať v systéme IZUŠ do dátumu uzávierky koncertu 

- každý pedagóg môže mať na koncerte maximálne 3 koncertné čísla; počet sa môže 

zvýšiť jedine v prípade, že po uzávierke nebude naplnená časová hranica koncertu – 

kvôli pridaniu čísla potom pedagóg kontaktuje vedenie školy 

 

10.10 Záverečné upozornenie 

- PZ, ktorý poruší pracovnú disciplínu, stráca nárok na vianočné alebo koncoročné 

odmeny 

 

11 Pokyny pre návštevníkov 
- ZUŠ žiada zákonných zástupcov a sprievod žiakov, aby počas vyučovania z bezpečnostných 

dôvodov nečakali na školských chodbách, ale v priestore na to vyhradenom, alebo mimo 

budov školy; 

- Zákonný zástupca môže byť prítomný na vyučovacej hodine žiaka, ak s tým pedagóg súhlasí; 

- ZUŠ žiada návštevníkov koncertov, aby pri návšteve verejných školských podujatí a interných 

koncertov dodržiavali etiketu a brali ohľad na účinkujúcich žiakov 

- Verejnosť môže navštíviť vedenie školy počas určených úradných hodín 

12 Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárii + telefónne čísla 

tiesňových volaní 
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie je za školu poverený konať riaditeľ školy Mgr. 
art. Ladislav Kamocsai – telefónny kontakt 0915 119 591, e-mail: 



Ladislav.Kamocsai@zusjkowalskeho.sk. V čase jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje 
zástupca riaditeľa PhDr. Viliam Udič – telefónny kontakt: 0907 860 152, e-mail: 
zusjkowalskeho@gmail.com. Počas víkendov je poverený riešením havarijnej situácie školník Dušan 
Kalný – telefónny kontakt:  0940 922 729 
 
Telefónne čísla tiesňových volaní 
 
112 – záchranná služba 
150 – hasičská a záchranná služba 
155 – záchranná zdravotnícka služba 
158 – polícia 
159 – mestská polícia 
0850 11 13 13 – záchranný systém, ako podať prvú pomoc 
0800 11 21 12 – linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF 
 
Telefónne čísla na hlásenie havárií a porúch 
 
0850 11 15 55 poruchová služba elektriny 
0850 11 17 27 poruchová služba plynu 
0800 12 13 33 poruchová služba vody (02/62 31 00 82) 
0243 41 41 66 poruchová služba verejnej kanalizačnej siete 
 

13 Uplatňovanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
V priestoroch ZUŠ je všetkým osobám zakázané fajčiť. Pri vstupoch do priestorov ZUŠ sú umiestnené 

oznamy o zákaze a usmernenie, ako postupovať v prípade porušovania zákona. 

14 Legislatíva 
Prevádzkový poriadok bol vypracovaný v súlade so: 

- Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Vyhláškou MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti 

a mládež 

- NV SR č. 276/06 Z. z. o minimálnych požiadavkách bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 

- Zákonom č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

26. apríl 2022       Mgr. art. Ladislav Kamocsai 

        Riaditeľ ZUŠ Júliusa Kowalského 



 

 

 

 

Harmonogram upratovania Židovská 1 

 

 Denné Týždenné Mesačne Štvrťročne Polročne Ročne Dezinfekcia 

Chody x       
Schodištia x       
Šatne x      denne 
Podlahy x       
Stoličky x       
Lavice x       
Umývadlá  
v učebniach 

x      denne 

Okenné parapety x       
Kryty  
na radiátoroch 

x       

Madlá zábradlí x       
Kľučky dvier x       
Odpadkové koše x      1x 

týždenne 
WC x      denne 
Umývadlá vo WC x      denne 
Umyvárne + sprchy -      - 
Umývateľné obklady 
stien 

 x      

Dvere  x      
Rohože v sprchách  -      
Koberce   x     
Čalúnenie   x     
Pranie záclon 
a závesov 

   x    

Čistenie žalúzií    x    
Umývanie radiátorov 
- vykurovacie obdobie 

 x      

Umývanie radiátorov 
- mimo vykurovacieho 
obdobia 

   x    

Umývanie okien      x  
Ošetrovanie, umývanie 
a leštenie nábytku 

    x   

Čistenie stropných 
svetiel 

     x  

 

 

 



 

 

 

Harmonogram upratovania Šancová 39/A 

 

 Denné Týždenné Mesačne Štvrťročne Polročne Ročne Dezinfekcia 

Chody x       
Schodištia x       
Šatne x      denne 
Podlahy x       
Stoličky x       
Lavice x       
Umývadlá  
v učebniach 

x      denne 

Okenné parapety x       
Kryty  
na radiátoroch 

x       

Madlá zábradlí x       
Kľučky dvier x       
Odpadkové koše x      1x 

týždenne 
WC x      denne 
Umývadlá vo WC x      denne 
Umyvárne + sprchy x      denne 
Umývateľné obklady 
stien 

 x      

Dvere  x      
Rohože v sprchách  x      
Koberce   x     
Čalúnenie   x     
Pranie záclon 
a závesov 

   x    

Čistenie žalúzií    x    
Umývanie radiátorov 
- vykurovacie obdobie 

 x      

Umývanie radiátorov 
- mimo vykurovacieho 
obdobia 

   x    

Umývanie okien      x  
Ošetrovanie, umývanie 
a leštenie nábytku 

    x   

Čistenie stropných 
svetiel 

     x  

 

 

 

 



 

 

 

 


