
Rada školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi 

971 01 Prievidza, Rastislavova ulica č. 745/13 

 

 

 SPRÁVA O ČINNOSTI   

  Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza za rok 2019  
 

Rada školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi (ďalej len RŠ ZUŠ LS) pracovala 

v roku 2019 zložení : Helena Dadíková - predsedníčka, Branislav Daubner,   Ing. Monika 

Budd, Stanislav Granec, Mgr. Peter Krško - podpredseda, Ing. Jana Mihálová, zapisovateľka, 

Juraj Polák, Mgr. Beáta Révayová, Mgr. Lucia Vrtelová, JUDr. Pavel Zajac 

Zaoberala sa v priebehu roka    činnosťou školy a aktivitami zameranými na propagáciu školy 

a mesta, počtom žiakov, výchovno – vzdelávacím procesom,   financovaním školy a jej 

aktuálnych potrieb, personálnym obsadením, aktivitami, resp. organizovanými podujatiami 

a opakovane priestorovo – technickým zabezpečením. 

 

RŠ ZUŠ  LS  zasadala  počas roku 2019 dvakrát.  
  
Zasadnutie 21. januára 2019 sa riadilo týmto programom : 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Personálne zmeny v RŠ po ustanovujúcom MsZ v Prievidzi na r. 2018 - 2022  

3. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

4. Informácie o schválenom rozpočte  ZUŠ LS na rok 2019 

5. Informácie o riešení bezpečnosti dopravy na Rastislavovej ulici.- opakované výzvy pre     

    zriaďovateľa 

6. Príprava osláv výročia vzniku školy                                                            

7. Príprava podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka  2018/2019 ( Stančekova Prievidza, Fúzie, 

Borákova Prievidza, výchovné koncerty pre ZŠ a iné aktivity a ich financovanie).                                                                                                                                               

8. Rôzne 

9. Uznesenie, záver 

RŠ ZUŠ LS zobrala na vedomie: 

b) informáciu o schválenom rozpočte na rok 2019 pre ZUŠ LS 

c) informáciu o príprave osláv 80. výročia školy 

d)informáciu o pripravovaných podujatiach na II. polrok šk. roka 2018/2019 

RŠ ZUŠ LS zvolila 

a) volebnú komisiu v zložení : Mgr.Peter Krško a Ing. Beáta Révayová 

b) predsedu  RŠ – Helenu Dadíkovú   

c) podpredsedu RŠ – Mgr. Petra Krška 

d) zapisovateľku – Ing. Janu Mihálovú  

RŠ ZUŠ LS  požiadala zriaďovateľa  

a) riešiť požiadavku na vybudovanie prechodu pre chodcov z roku 2015 na Rastislavovej ulici 

z dôvodu ochrany a bezpečnosti detí;  

b) riešiť požiadavku   možnosti  rozšírenia parkovacích plôch na Rastislavovej ul. posunutím 

zákazovej značky z roku 2015 v súčinnosti s  Komisiou dopravy, výstavby, územného plánu a 

životného prostredia   pri MsZ;  



c ) riešiť požiadavku ZUŠ LS a rodičov z roku 2017 s vedením ZŠ na Rastislavovej ul. na 

sprístupnenie prechodu medzi pavilónmi ZŠ a pavilónom „A“ v užívaní ZUŠ LS z dôvodu 

bezpečnosti detí;  

d) zaujať stanovisko 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, 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“ 

RŠ ZUŠ LS  odporučila MsZ   
udeliť  ZUŠ LS  CENU MESTA PRIEVIDZA za výrazný podiel na výchove a vzdelávaní 

detí i dospelých v oblasti hudby, hovoreného slova, výtvarnej tvorby a tanca a reprezentáciu 

mesta na umeleckých súťažiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí pri príležitosti 80. 

výročia založenia školy 

RŠ ZUŠ LS  odporučila primátorke mesta 

 udeliť CENU PRIMÁTORKY  vybraným pedagógom ZUŠ LS za osobitný prínos v oblasti 

umeleckého vzdelávania pri príležitosti  80. výročia založenia školy  

RŠ ZUŠ LS odporučila riaditeľovi ZUŠ LS 

udeliť ĎAKOVNÝ LIST vybraným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy 

za podiel na rozvoji ZUŠ LS pri príležitosti  80. výročia založenia školy  

 

Zasadnutie  22 októbra 2019 sa riadilo týmto programom : 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej  

umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi za školský rok 2018/2019 

4. Stavy žiakov nahlásených do EDUZBERu pre MŠVVaŠ SR na škol. rok 2019/2020 na 

účely normatívneho financovania  

5. Analýza požiadaviek ZUŠ L. Stančeka k návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 

6. Informácia o príprave podujatí v I. polroku šk. roka 2019/2020  

7. Rôzne 

8. Uznesenie  

9. Záver 

RŠ ZUŠ LS zobrala na vedomie : 

a)   Informáciu o počte žiakov zo štatistiky ( EDU) pre MŠVVaŠ SR 

 b)   Informáciu o požiadavkách ZUŠ LS na rozpočet mesta v roku 2020 - 2022 

c)   Informáciu o  pripravovaných podujatiach v 1.polroku šk. roku  2019/2020 

RŠ ZUŠ LS  prerokovala :  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach Základnej    umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi za školský rok 

2018/2019 

 RŠ ZUŠ LS odporučila MsZ 

 schváliť rozpočet ZUŠ LS  a zohľadniť jeho požiadavky na financovanie potrieb pre rok 

2020 podľa  predloženého návrhu; 



RŠ ZUŠ LS požiadala zriaďovateľa  

a) riešiť požiadavku na vybudovanie prechodu pre chodcov z roku 2015 na Rastislavovej ulici 

z dôvodu ochrany a bezpečnosti detí;  

b) riešiť požiadavku   možnosti  rozšírenia parkovacích plôch na Rastislavovej ul. posunutím   

zákazovej značky z roku 2015 v súčinnosti s  Komisiou dopravy, výstavby, územného plánu a 

životného prostredia   pri MsZ;  

c) v rozpočte na rok 2020 zohľadniť požiadavku na vypracovanie štúdie na úpravu areálu pri 

pavilóne „A“ 

RŠ ZUŠ LS  požiadala zriaďovateľa a riaditeľa ZUŠ  

riešiť požiadavku ZUŠ LS s vedením ZŠ  Rastislavova  na uvoľnenie časti prechodovej  

chodby pre ZUŠ, ktorá by sa využívala na skladovacie priestory. 

 

Aj keď RŠ ZUŠ LS plnila svoje základné poslanie, nedarilo sa jej presadzovať dostatočne 

niektoré požiadavky smerované k zriaďovateľovi.   

Otvorená ostáva dlhodobo otázka bezpečnosti chodcov v okolí školy : v rozpočte mesta boli 

plánované finančné prostriedky na rok 2018 na riešenie prechodu pre chodcov na 

Rastislavovej ul.   Požiadavka je v riešení od januára 2015, v roku 2017 bol predseda ZRŠ 

B. Daubner na MsZ, na požiadanie PM nevystúpil v čase diskusie pre obyvateľov, PM 

prisľúbila, že požiadavka bude realizovaná.  

Do rozpočtu roku 2020 sa nedostala požiadavka na vypracovanie štúdie na úpravu areálu pri 

pavilóne „A“. Pôvodne plánovaná oprava strechy bola z rozpočtu po prvej úprave v roku 2020 

vypustená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Rovnako sa nepodarilo zabezpečiť 

nákup niektorých hudobných nástrojov a posilniť pedagogický zbor o nových učiteľov, ktorí 

by pomohli pri zvýšení možností výuky najmä na dychové nástroje.  Stále nie je doriešená ani 

možnosť výstavnej činnosti v areály školy, pretože chýba vhodný výstavný inventár ( panely, 

osvetlenie, závesné systémy ) a technické zabezpečenie koncertnej sály vo vzťahu k možnosti 

kvalitného nahrávania, kvalitnejšieho zvuku a zobrazovacej techniky. 

Členovia RŠ ZUŠ LS boli v stálom kontakte s vedením školy a  pravidelne sa zúčastňovali na 

aktivitách školy – interných školských koncertoch, súťažiach, prehliadkach i podujatiach 

mesta Prievidza, kde účinkovali žiaci ZUŠ LS. 

 

Účasť členov RŠ ZUŠ LS na rokovaniach v roku 2019       1.        2.        SPOLU v %      

Helena Dadíková                                                                      x         x          100% účasť 

Ing. Monika Budd                                                                    x         x          100% účasť 

Katarína Čičmancová                                                              x         x            50% účasť 

Branislav Daubner                                                                   x         x          100% účasť 

Stanislav Granec                                                                      x         x          100% účasť 

Ing. Jana Mihálová                                                                  0         x            50% účasť 

Ing. Beata Révayová                                                                x         x           100% účasť     

Katarína Vráblová                                                                   x         x          100% účasť 

Mgr. Lucia Vrtelová                                                                x         x          100% účasť 

JUDr. Pavel Zajac                                                                    x         0            50% účasť 

  

 

 

                                                                                                     Helena Dadíková 

                                                                                                     predsedníčka RŠ 

 

  

 


