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          Rada školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi 
971 01 Prievidza, Rastislavova ulica č. 745/13 

 
 

 
Správa o činnosti rady školy za rok 2018 

 
 

Rada školy zasadala  v roku 2018 celkom 4 krát. 
 
Zaoberala sa v priebehu roka  predovšetkým činnosťou školy, počtom žiakov, výchovno – 
vzdelávacím procesom,   financovaním školy a jej aktuálnych potrieb, personálnym obsadením, 
aktivitami, resp. organizovanými podujatiami a najmä priestorovo – technickým zabezpečením. 
Rada školy zvolila riaditeľa na  funkčné obdobie 2018 – 2023. Pozornosť venovala osobitne 
 zlepšeniu materiálno – technickej základne školy a jej priestorovým podmienkam. 
  
1. zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka dňa 05. 03. 2018 
 
Počas rokovania rada školy prijala spolu šesť uznesení, pričom, rada školy  konštatovala, že  je 
rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa na jej rokovaní zúčastnilo 11 členov z 11 riadnych 
členov. 
Rada školy  zobrala  na  vedomie plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie rokov 2015 – 2017, 
 Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2017, Správa o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka za I. polrok šk. roku 2017/2018, 
informácie o adaptačných prácach v budovách ZUŠ LS, informáciu o riešení bezpečnosti dopravy 
na Rastislavovej ulici – vybudovanie priechodu pre  chodcov a prehľad pripravovaných podujatí 
ZUŠ LS v II. polroku šk. roka 2017/2018. 
 Odporúčala vedeniu školy podať žiadosť na finančný príspevok do Komisie športu, mládeže a 
voľnočasových aktivít na projekt Koncertno-poznávacie turné Salzburg – Bazilej – Mníchov 
a okolie. Odporúčala zriaďovateľovi, aby  zvážil možnosť  nákupu stoličiek do malej koncertnej 
sály. Požiadala zriaďovateľa, aby riešil opravu strechy na budove ZUŠ ( minimálne čiastkovo ) 
a výmenu okien v pavilóne „A“ a požiadala predsedníčku RŠ, zorganizovať stretnutie s vedením 
mesta ohľadom možností zvýšenia kapacity internetového pripojenia školy. 
 

 2. zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka dňa 21. 03. 2018 
 
Predmetom rokovania bolo výberové konanie na riaditeľa ZUŠ LS  na obdobie rokov 2018 – 
2023. Počas rokovania rada školy prijala len jedno uznesenie v troch častiach :  konštatovala, že 
je uznášania schopná, pretože  na jej  zasadnutí je  prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
členov (11 prítomných  z  11 členov ); navrhla mestu Prievidza,  zriaďovateľovi Základnej 
umeleckej školy L. Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza,   podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 
ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovať na základe 
výsledkov výberového konania č. 3/2018 zo dňa 21. marca 2018 do funkcie riaditeľa  Základnej 
umeleckej školy L. Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza,  Mgr. art. Antona Bakytu;                         
uložila predsedovi rady školy písomne oznámiť uchádzačovi výsledok výberového konania v 
termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania. 
 
 
 



2 

 

 
 

3. zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka dňa 26. 06. 2018 
 
Bolo zamerané na plnenie uznesení rady školy z predchádzajúcich období a rada prijala 3 nové 
uznesenia, pričom rada školy  konštatovala, že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa na 
jej rokovaní zúčastnilo 8 členov z 11 riadnych členov.   Zobrala na vedomie výsledky prijímacích 
pohovorov na šk. rok 2018/2019, Správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. rok 
2017/2018, informáciu o stave adaptačných prác na budovách školy  a  informáciu 
o uskutočnených a pripravovaných podujatiach – leto a jeseň  2018. 
Odporučila riaditeľovi školy a vedeniu ZUŠ LS vypracovať zoznam požiadaviek na finančné 
krytie rekonštrukcií, opráv a aktuálnych potrieb školy z rozpočtu mesta na zapracovanie do II. 
úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2018, resp. rozpočet na rok 2019; vypracovať zoznam  
požiadaviek k 80. výročiu založenia školy, ako prípravu do návrhu  rozpočtu mesta na rok   a 
zrealizovať projekt inovovanej hudobnej náuky. 
 

4. zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka dňa 02.10. 2018 
 
Rada sa venovala vyhodnotenie uznesení   za roky 2015, 2016,2017,2018  – ku dňu 02. októbra 
2018 a analýzou požiadaviek k návrhu rozpočtu a realizácia požiadaviek z II. úpravy rozpočtu. 
Členovia RŠ sa v rámci rozpravy vyjadrili k pretrvávajúcim problémom, ktoré sa niekoľko rokov 
nedarí riešiť a ktoré je pre budúci rozvoj a zachovanie kvality školy potrebné zohľadniť 
v personálnej politike i finančnom a materiálnom zabezpečení školy v rokoch 2019 - 2021: 
- zabezpečenie ďalších kvalifikovaných kádrov pre výučbu v hudobnom odbore ( dychové  
 nástroje, umelecký vedúci súborov a orchestrov, a pod.); 
- doplnenie chýbajúcich hudobných nástrojov ( organ, tuba, prenosné tympany) 
-  riešenie havarijných stavov na objekte „A“ pavilónu (okná, fasáda) 
-  riešenie dvora a átria pre potreby VO =  výsadba okolo plota ( žiadaná od roku 2016)  
-  zabezpečenie realizácie reklamovaných prác ( balkóny na hlavnej budove)  
-  dokončenie opravy hlavnej budovy (strecha) 
-  zabezpečenie kosačky na trávnaté plochy dvora pavilónu „A“ 
- zabezpečenie pódia do dvora pavilónu „A“ 
- zakúpenie úžitkového 9 – miestneho motorového vozidla pre ZUŠ LS. 
 
Od januára 2015 sa nepodarilo zabezpečiť realizáciu prechodu pre chodcov medzi ZUŠ LS – 
hlavnou budovou a pavilónom „A“, k čomu sa  rada školy kriticky vyjadrila. Rada prijala dve 
uznesenia, ktorými  konštatovala, že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa na jej 
rokovania zúčastnilo 9 členov z 11 riadnych členov. Ďalej zobrala na vedomie   informáciu 
o počte žiakov zo štatistiky ( EDU) pre MŠVVaŠ SR, informáciu o stave adaptačných prác na 
budovách školy, informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach v časti šk. roku  
2018/2019, informáciu o novom spôsobe výučby a informácie o požiadavkách ZUŠ LS na 
rozpočet mesta v roku 2019 – 2021. Rada školy odporučila MsZ schváliť rozpočet ZUŠ LS  a jeho 
požiadavky na financovanie potrieb pre rok 2019 podľa predloženého návrhu a požiadala 
zriaďovateľa, aby  v rozpočte na rok 2019 zohľadnil požiadavku TSMPD na zakúpenie drevín na 
výsadbu do školského dvora ZUŠ LS - pavilónu „A“ a požiadavku na vytvorenie parkovacích státí 
pre potreby ZUŠ LS.  
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Účasť členov RŠ na rokovaniach v roku 2018       1.        2.        3.      4.                    SPOLU v %      
Helena Dadíková                                                        x         x          x         x                   100% účasť 
Ing. Monika Budd                                                       x         x          x         x                   100% účasť 
Katarína Čičmancová                                                 x         x          0        0                     50% účasť 
Branislav Daubner                                                      x         x          x         x                   100% účasť 
Stanislav Granec                                                         x         x          x         x                   100% účasť 
Mgr. Peter Krško             x         x          x         x                   100% účasťIng. 
Jana Mihálová                                                             x         x          x         0                     75% účasť 
Ing. Beata Révayová                                                  x         x          0         x                     75% účasť     
Katarína Vráblová                                                      x         x          x         x                    100% účasť 
Mgr. Lucia Vrtelová                                                    x        x           x        x                    100% účasť 
JUDr. Pavel Zajac                                                        x         x          0         x                      75% účasť 
  
Rada školy pracovala v roku 2018 systematicky. Plnila úlohy a poslanie, ktoré jej ukladá zákon, 
počas roka 2018 nedošlo v rade školy k personálnym zmenám. Dňa 10.11.2018  sa konali voľby 
do orgánov samosprávy obcí, na základe ktorých boli do rady školy po ustanovujúcim zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi delegovaní, resp. zvolení do Rady školy pri ZUŠ LS : 
poslankyne MsZ Helena Dadíková a Katarína Čičmancová a neposlanci  Ing. Beata Révayová 
a Juraj Polák.    
  
Správu vypracovala a predkladá v súlade s Článkom IX. ods. 6) platného Štatútu Rady školy pri 
ZUŠ LS v Prievidzi    
                                    
                                                            
                                                                                          Helena Dadíková, predsedníčka rady školy 
 
 
V Prievidzi 23. marca 2019  


