
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 2020  
 

Rada školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi (ďalej len RŠ ) pracovala v roku 2020 

do ustanovujúceho zasadnutia, ktoré konštituovalo nové zloženie rady školy na roky 2020 

– 2024, v tomto 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 

  

Činnosť RŠ výrazne ovplyvnila pandémia COVID – 19, ktorá zasiahla do všetkých 

oblastí života.   

 

Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ pre volebné obdobie 2020 – 2024 konanom dňa  

24.júna 2020  boli prítomní: Helena Dadíková, Mgr. Beáta Révayová, Juraj Polák, Mgr. Peter 

Krško, Mgr. Lucia Vrtelová, Ing. Jana Mihálová, Ing. Monika Budd,  Branislav Daubner, 

Monika Fialková a  Ing. Roman Veselý, ospravedlnená:  Katarína Čičmancová,   

prizvaný  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

 

 Obsahom rokovania, ktoré otvoril riaditeľ ZUŠ LS, bolo : 

1. Otvorenie   

2. Informácia o voľbách do RŠ na funkčné obdobie 2020 – 2024, t.j. zástupcov  

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov   

3. Delegovanie členov RŠ za zriaďovateľa   

4. Správa o činnosti RŠ v roku 2019   

5. Voľby predsedu, podpredsedu a menovanie zapisovateľa RŠ na nové funkčné obdobie 

6. Návrh kandidáta zo zvolených zástupcov rodičov do Mestskej školskej rady  

7. Štatút RŠ – oboznámenie sa s obsahom   

8. Návrh plánu zasadnutí RŠ na rok 2020  

9. Uznesenie, záver 

 

Zástupkyňa  riad. ZUŠ E. Matiašková informovala členov RŠ o priebehu volieb do RŠ za 

pedagogických, nepedagogických zamestnancov a za zástupcov rodičov.  

10.3.2020 – sa konali voľby do RŠ za zástupcov rodičov, volieb sa zúčastnilo 20 rodičov 

a kandidovalo 6 kandidátov. Zvolení boli Branislav Daubner, Monika Fialková a Ing. Roman 

Veselý. 

11.3.2020 – sa konali voľby za nepedagogických zamestnancov, voličov bolo 5, 2 kandidáti 

a zvolená bola Ing. Jana Mihálová. 

11.3.2020 - sa konali voľby za pedagogických zamestnancov, voličov bolo 47, 3 kandidáti 

a zvolení boli Mgr. Peter Krško a Mgr. Lucia Vrtelová. 

 

  



H. Dadíková informovala o voľbe do RŠ za mesto Prievidza. Zástupcovia za mesto Prievidza 

boli volení na ustanovujúcom MsZ dňa 3.12.2018 a zvolení boli Katarína Čičmancová, 

Helena Dadíková, Mgr. Beáta Révayová a Juraj Polák.   

Predsedníčka RŠ na obdobie 2016 – 2020  oboznámila RŠ so Správou o činnosti Rady školy 

pri ZUŠ LS  Prievidza za rok 2019 a poďakovala za spoluprácu a aktivitu členom RŠ   

z predchádzajúceho  volebného obdobia. 

Na ustanovujúcom stretnutí RŠ vo volebnom období 2020 – 2024 sa v zmysle Štatútu RŠ 

volil  predseda RŠ, podpredseda RŠ a zapisovateľ RŠ.  

1. Voľba predsedu  RŠ     -   Helena Dadíková – 6 hlasov 

                                                      Branislav Daubner – 3 hlasy 

                      Mgr. Peter Krško – 1 hlas 

2. Voľba podpredsedu RŠ -   Mgr. Peter Krško – 7 hlasov 

                                           Mgr. Lucia Vrtelová – 2 hlasy 

                                           Juraj Polák – 1 hlas 

3. Voľba zapisovateľky RŠ - Ing. Jana Mihálová – 9 hlasov 

Novozvolená predsedníčka RŠ informovala, že RŠ má povinnosť navrhnúť kandidáta do 

Mestskej školskej rady za rodičov a navrhla pána Branislava Daubnera. 

 

 RŠ ZUŠ LS prijala dňa 24. júna 2020 tieto uznesenia : 
 

1) zobrala na vedomie 

a) Informáciu o voľbách do RŠ na funkčné obdobie 2020 – 2024, t.j. zástupcov  za  

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov  

b) Delegovanie členov RŠ za zriaďovateľa 

c) Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2019 

d) Štatút RŠ platný v čase konštituovania RŠ na roky 2020 - 2024 
 

2) zvolila :  

a) Helenu Dadíkovú za predsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 

24.06.2020 počtom hlasov „6 za“ z 10 prítomných;  

b) Mgr. Petra Krška za podpredsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 

24.06.2020 počtom hlasov „7 za“ z 10 prítomných;  

c) Ing. Janu Mihálovú za zapisovateľku Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 

24.06.2020 počtom hlasov 9 za z 10 prítomných. 
 

3)  schválila  

nomináciu do Mestskej školskej rady v Prievidzi zo zvolených zástupcov rodičov v osobe 

Branislava Daubnera. 

 

V súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou COVID – 19, aktuálnymi opatreniami 

Vlády SR, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva a opatreniami 

a usmerneniami orgánov štátnej správy v oblasti školstva navrhla predsedníčka RŠ  

 prerokovanie plánovaného programu 2. zasadnutia Rady RŠ plánovaného na 13. októbra 

2020, formou komunikácie prostredníctvom  e - mail kontaktov a hlasovanie PER 

ROLLAM.   
Členom RŠ ZUŠ LS boli poslané dňa 20.10.2020 jednotlivé  materiály a hlasovací hárok 

k vyjadreniu stanoviska k jednotlivým materiálov a spôsobu rokovania. 

 

Návrh na prerokovanie materiálov vychádzal k plánovaného programu, ktorý bol súčasťou 

pozvánky na rokovanie zvolané na 13.10.2020. 

 



Z rokovania týmto spôsobom sa ospravedlnila Ing. Beata Revayová – členka RŠ za 

zriaďovateľa vzhľadom na PN. 

Do hlasovania PER ROLLAM sa do  termínu 23.10.2020 zapojili :                                           
Helena Dadíková, Mgr. Peter Krško, Juraj  Polák, Mgr. Lucia Vrtielová, Ing. Jana Mihálová, 

Branislav Daubner, Ing. Monika Fialková (7 členov), ospravedlnila sa z hlasovania z dôvodu 

PN Ing. Beata Revayová, hlasovania sa nezúčastnili Katarína Čičmancová, Ing. Monika Budd 

a Ing. Roman Veselý   - teda hlasovala nadpolovičná väčšina členov RŠ, čím bolo 

považované hlasovanie za platné. 

  

RŠ  S prijala z 2. rokovania zvolaného elektronicky na 13.10.2020 uznesenia 
 

1)súhlasila  

a) s rokovaním prostredníctvom e – mail komunikácie; 

b)s hlasovaním formou PER ROLLAM. 
 

2)zobrala na vedomie : 

a)stavy žiakov nahlásených do EDUZBERu pre MŠVVaŠ SR na škol. rok 2020/2021 na 

účely normatívneho financovania; 

b)Plán práce na školský rok 2020/21 - Informáciu o príprave podujatí v I. polroku šk. roka 

2020/21;   
 

    3) prerokovala  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej  umeleckej 

školy Ladislava Stančeka v Prievidzi za školský rok 2019/2020;   
 

   4)požiadala   zriaďovateľa  

zaradiť požiadavky Plánu údržby a investícií ZUŠ LS Prievidza do rozpočtu na rok 2021 – 22 

– 23 podľa predloženého návrhu.  

               

Aj keď RŠ ZUŠ LS plnila svoje základné poslanie, nedarilo sa jej ani v roku 2020 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. 

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 ). Zlepšilo sa však 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 počas krátkych období, kedy boli zmiernené opatrenia 

proti pandémii. 

 

Rada školy pri prerokovaní správy dňa 21.06.2021 vyjadrila poďakovanie celému kolektívu – 

pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom ZUŠ LS za ich prístup k plneniu pracovných 

povinností a výchovno – vzdelávacieho procesu počas obdobia dištančného vyučovania. 

Pedagógovia dokázali aj v zložitých podmienkach udržať úroveň vyučovacieho procesu.  

 



Účasť členov RŠ ZUŠ LS na rokovaniach v roku 2020  

po ustanovujúcom zasadnutí                                                  1.        2.        SPOLU v %      

 

Helena Dadíková                                                                      x         x          100% účasť 

Ing. Monika Budd                                                                    x         0            50% účasť 

Katarína Čičmancová                                                              0         0              0% účasť 

Branislav Daubner                                                                   x         x          100% účasť 

Ing. Monika Fialková                                                               x         x          100% účasť  

Mgr. Peter Krško                                                                     x          x          100% účasť 

Ing. Jana Mihálová                                                                  x         x           100% účasť 

Juraj Polák                                                                               x          x            100 % účasť  

Ing. Beata Révayová                                                                x          0            50% účasť     

Mgr. Lucia Vrtelová                                                                x          x          100% účasť 

Ing. Roman Veselý                                                                   x          0            50% účasť 

  

  

 

 

                                                                                                     Helena Dadíková 

                                                                                                     predsedníčka RŠ 

 

  

Zostavila : H. Dadíková, jún 2021 


