
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 2014 

 

Rada školy zasadal v priebehu roka celkom 4 krát. 
   

I. zasadnutie  : pondelok 10. februára 2014   
  

Prítomní:        Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, Mgr. Peter Krško, Stanislav Granec,  
Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   Mgr. Nina Melišková, Juraj Ohradzanský,  
Ing. Jana Mihálová 
Neprítomní – ospravedlnení:   JUDr. Pavel Zajac, Ing. arch. Marián Hlinka   
Prizvaný, prítomný – hostia: riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta                             
RŠ bola rokovania a uznášania schopná. Osobitne la privítaná nová členku RŠ, Ing. Jana 
Mihálovú, ktorá bola zvolená za nepedagogických pracovníkov dňa 05. 02. 2014. Nahradila  
Martu Jurčákovú, ktorá   skončila pracovný pomer v ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.   
RŠ kontrolovala plnenie uznesení Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi za rok 
2013, resp. prenesených z roku 2012: 
Predsedníčka Rady školy informovala, že v dôsledku zmeny v RŠ, ktorá nastala 05. 02. 2014 
zvolením novej členky RŠ za nepedagogických zamestnancov (Ing. Jana Mihálová), bolo    
v zmysle Čl. V. ods. 20  Štatútu RŠ platného od 05.06.2012 potrebné vykonať nové voľby 
predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ. 
Tajnou voľbou sa voľby vykonali a volebná komisia v zložení Ing. J. Bieliková a Mgr. N. Melišková 
sčítali počty hlasov a vyhlásili tieto výsledky: 

Predseda RŠ:                 Helena Dadíková         počet hlasov      7 
                                        Mgr. Peter Krško            -  „  -                  1 
Podpredseda RŠ:          Mgr. Peter Krško            -  „  -                  6 
                                        JUDr. Pavel Zajac           -  „  -                   2 
                                        Mgr. Nina Melišková      -  „  -                  0 
Zapisovateľka RŠ:         Ing. Jana Bieliková          -  „  -                  5 
                                        Mgr. Nina Melišková      -  „  -                  2 
                                        Ing. Jana Mihálová          -  „  -                  1 

Informáciu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2013/2014 predložil 
riaditeľ ZUŠ L.S., p. Mgr.art. Bakyta. 
Prítomných informoval o celkovom počte žiakov k 31.01.2014..................     837 
z toho: individuálne štúdium                                                                               398 

 skupinové štúdium                                                                                    43                            
z toho: prípravné štúdium                                                                         171 
s vyznamenaním prospelo  (žiakov)                                                         616                     
prospelo (žiakov)                                                                                        55 
vymeškaných a zároveň ospravedlnených bolo                                    3 685,5 hodín 
a neospravedlnených                                                                                  10,0 hodín.  

Rada školy sa zaoberala návrhom Dodatku č. 10 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 – o určení 
príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 
v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch 
detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách a pripomienkovala 
ho  



Informácia o príprave festivalu PRIEVIDZA SPIEVA,  príprave súťaže spevákov STANČEKOVA 
PRIEVIDZA. 
Predsedníčka predložila prítomným návrh Štatútu prehliadky, resp. festivalu PRIEVIDZA SPIEVA. 
Štatút bol prerokovaný a pripomienkovaný v Komisii školstva a kultúry pri MsZ , na rokovaní 
Organizačného výboru festivalu a Umeleckej rade ZUŠ LS.    Termín konania je určený na 25.- 
26. apríla 2014.  . 
Súťaž detí v speve STANČEKOVA PRIEVIDZA  sa bude konať 20.marca 2014.   
Riaditeľ školy informoval  o.i. : 
 o nových priestoroch, ktoré škola získala na Ulici M. Mišíka. V priestoroch bude pracovať LDO; 
o zriadení zborovne pre učiteľov školy. Riaditeľ školy navrhol verejné triedne večierky.   
  RŠ diskutovala o nevyhnutnej oprave budovy školy, na ktorú sú už čiastočne schválené 
finančné prostriedky od zriaďovateľa. Novým problémom je porucha kotolne, kde je      
nefunkčný ohrev vody.   .  
 Mgr. N. Melišková,  Ing. M. Badd, Mgr. P.Krško a Mgr. O.Cipov, sa zúčastnili školenia v Trenčíne 
30.01.2014 ohľadom spracovania a predkladania  projektov na získanie finančných prostriedkov 
z mimorozpočtových zdrojov.   
Rada školy  zobrala na vedomie : 
Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie roku 2013 a prenesených z roku 2012;   
Výsledky tajných volieb predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ ZUŠ LS   v zmysle Čl.     
V. ods. 20 Štatútu RŠ platného od 05.06.2012 Informáciu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch 
za I. polrok školského roka  2013/2014   
Návrh Dodatku č. 10 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov deti/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov ... 
 Informáciu o príprave festivalu PRIEVIDZA SPIEVA a príprave súťaže spevákov STANČEKOVA 
PRIEVIDZA.        
Informáciu o realizovaných podujatiach na február 2014 a informácie z bodu rôzne. 
 Rada školy odporučila riaditeľovi ZUŠ LS požiadať  zriaďovateľa o finančný príspevok na 
základné vybavenie zborovne vo výške   600,00 € a spolupracovať  s Ing. T. Kvočíkovou  z MsÚ 
v Prievidzi v otázke  preverenia skutkového stavu Materskej škôlky na Ulici M. Mišíka a jej 
možnosti napojenia na kamerový systém MsP,  preverenie vnútorného vybavenia a technického 
stavu budovy MŠ; rokovať so ZPM a členom predstavenstva PTH, a.s., o probléme 
s vykurovaním v budove ZUŠ LS. 
          
 2. zasadnutie :  streda 18. júna 2014   
 
Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, Mgr. Peter Krško, 
Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   Mgr. Nina Melišková, Ing. Jana 
Mihálová, JUDr. Pavel Zajac, 
Neprítomní – ospravedlnení:   Juraj Ohradzanský, Ing. arch. Marián Hlinka   
Prizvaný, prítomný : riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie roku 2013 a 
2014.   Správu o činnosti RŠ podrobne vypracovala predsedníčka H. Dadíková. Rada školy 
zasadala v roku 2013 celkom 5-krát. Správa bola zaslaná dňa 28. marca 2014 všetkým členom 
RŠ a zriaďovateľovi školy e-mailovou poštou. Na zasadaní bola správa prerokovaná.  
Informatívnu správu Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2014/2015    
 predložil riaditeľ ZUŠ L.S.  Mgr.art. A. Bakyta. Prijímacie pohovory sa konali v dňoch  02. – 04. 
júna 2014. Celkom sa prihlásilo 130 žiakov, čo možno považovať za  pozitívne. Úbytok nebol 



zaznamenaný (ani vo výtvarnom odbore), čo je rovnako pozitívne.  V tanečnom odbore je 
zaznamenaný rozdiel z dôvodu, že minulý šk. rok. vyučujúci D. Štrba prišiel s deťmi zo svojho 
krúžku/triedy. Je teda trend, že tanečný odbor sa do budúcna  ustáli.  Vedenie školy veľmi 
kladne hodnotí vysoký počet detí prihlásených do prípravky, čo v budúcnosti môže viesť 
k navýšeniu žiakov. 
VZN mesta Prievidza č. 96/2008 – o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, 
v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách 
a pri základných školách – RŠ dala stanovisko, pripomienkovala.   
Informáciu o príprave letných aktivít predložil riaditeľ školy Mgr. art. A. Bakyta.  
Riaditeľ školy informoval o vybavovaní opravy priečelia na budove školy.    
Predsedníčka RŠ odporučila absolventskú výstavu realizovať mimo ZUŠ, aby bola prístupná 
širšej verejnosti.  Členka RŠ, Mgr. N. Melišková, podala podnet na prevádzkové hodiny pre MŠ.  
Predsedníčka RŠ navrhla riešiť tento podnet s Odborom školstva a SoO MsÚ v Prievidzi.   
RŠ opätovne rokovala o potrebe zriadenia zborovne a potrebe jej dokončenia, k čomu sú 
nevyhnutné finančné náklady (požiadavka na rozpočet mesta – II. úprava v roku 2014: 
 Riaditeľ školy ďalej informoval o zavedení elektronickej dochádzky učiteľov školy; 
 Rada školy  zobrala na vedomie : 
a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie roku 2013 a 2014   
b) Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS za rok 2013 
c) Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2014/2015   
d) Pripomienky  k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 
deti/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v ZUŠ LS Prievidza      
e) Informáciu o príprave  letných aktivít 2014 
 Rada školy  odporučila  zriaďovateľovi školy opraviť, resp. doplniť  VZN mesta Prievidza č. 
96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú 
úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, 
v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách 
o možnosť nájmu ZUŠ LS; ďalej zapracovať do návrhu na II. úpravu rozpočtu , ktorý sa bude 
predmetom schvaľovania v MsZ v mesiaci august 2014, požiadavku na 1.150,00 € na zriadenie 
zborovne; bezodkladne  riešiť prípravu a realizáciu opravy plášťa budovy školy s Ing. arch. M. 
Chmúrom, na ktorú boli v rozpočte mesta chválené finančné prostriedky tak, aby sa realizovala 
oprava počas školských prázdnin; riaditeľovi ZUŠ LS  a predsedníčke RŠ 
na záver školského roka  2014/2015 realizovať verejnú výstavu absolventov výtvarného odboru, 
spojiť s koncertom žiakov hudobného odboru a s  vyhodnotením úspešných žiakov školy. 
Podujatia väčšieho charakteru  ZUŠ LS robiť v KaSS, prípadne mimo budovy školy. 
 
3. zasadnutie  utorok 14. októbra 2014   
Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, Mgr. Peter Krško, Juraj 
Ohradzanský, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   Mgr. Nina Melišková, Ing. Jana Mihálová, JUDr. 
Pavel Zajac, 
Neprítomní – ospravedlnení:   Stanislav Granec, Ing. arch. Marián Hlinka   
Prizvaný, prítomný : riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
Podpredseda RŠ vykonal kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie roku 2013 a 2014.   
Stav žiakov prijatých na štúdium v škol. roku 2014/2015, personálne zabezpečenie Správu o stave 
žiakov prijatých na štúdium v škol. roku 2014/2015 a  personálne zabezpečenie predniesol riaditeľ školy 
Mgr. Art. Anton Bakyta. Prítomných informoval o celkovom stave žiakov, ktorý stúpol na  1 066, čo 
predstavuje nárast  o 250 žiakov oproti minulému roku.    



 Príprava rozpočtu na rok 2015 – 2017, investičné zámery  Informatívnu správu predložil riaditeľ ZUŠ. 
Škola zaslala svoje požiadavky na rozpočet zriaďovateľovi:  dokončenie opravy  plášťa budovy, zakúpenie 
nových nástrojov (organ, vibrafón, marsh inštrumenty). 
Vyhodnotenie letných aktivít  a príprava na podujatia v prvom polroku šk. roka 2014/15 
Informatívnu správu predložil riaditeľ ZUŠ LS. V priebehu prázdnin škola realizovala: 
28. 7. 2014 Koncertná sála ZUŠ - GITAROVÝ WORKSHOP - CHRIS WOODS GROOVE 
17. 7. 2014 - Námestie slobody Prievidza - vystúpenie súborov ZUŠ L. Stančeka SUBINA a SUPOHU. 
Mgr.Art. A. Bakyta informoval o pláne koncertov, divadelných predstavení  a výstav na šk . rok 2014-
2015.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L.S. v Prievidzi za školský rok 2013/2014 -  
podrobnú správu predložil riaditeľ ZUŠ LS  
Fúzie 2014 - členovia RŠ   ocenili úroveň vkladu pedagógov ZUŠ L. Stančeka do organizácie, 
a umeleckého obsahu festivalu.   
Riaditeľ školy informoval na základe počtu prihlásených žiakov na šk. rok 2014/2015 o nutnosti 
zriaďovateľa zaoberať sa problémom nových priestorov pre ZUŠ LS.  Rada školy naďalej podporuje 
a schvaľuje poskytnutie priestorov ZŠ na Rastislavovej ulici pre potreby ZUŠ LS. V súčasnosti má ZŠ asi 
50 % žiakov oproti kapacite.  Riaditeľ školy informoval členov RŠ o žiadosti predsedu ZRPŠ ZUŠ LS Ing. 
arch. Milana Chmúru o podaní návrhu na vzdanie sa funkcie predsedu ZRPŠ ZUŠ LS. Plenárne zasadanie 
ZRPŠ sa bude týmto podaním zaoberať,   bude potrebné zvoliť nového predsedu . 
a podal informáciu o čistení a upratovaní poskytnutých priestorov MŠ na Ul. M. Mišíka pre potreby ZUŠ.   
Rada školy  zobrala na vedomie : 
    a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie roku 2013 a 2014   
    b) Správu o stave žiakov prijatých na štúdium v škol.  roku 2014/2015  
    c) Správu o príprave rozpočtu na rok 2015 – 2017   
    d) Vyhodnotenie letných aktivít a informácie o príprave podujatí v prvom polroku šk. r. 2014/15 
Rada školy  prerokovala : 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L.S. v Prievidzi za školský rok 2013/2014 
Rada školy požiadala zriaďovateľa  školy o riešenie priestorových podmienok pre ZUŠ LS (poskytnutie 
jedného pavilónu ZŠ na   Rastislavovej ul. pre potreby ZUŠ LS vzhľadom na stav žiakov a kapacitu hlavnej 
budovy ZUŠ, ktorá bola realizovaná len ako hudobný pavilón a postavená bez ďalších plánovaných 
priestorov ). 

  
4. zasadnutie :  streda 17. decembra 2014   

 
Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika Budd (neskorší príchod), Mgr. 
Peter Krško, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   Mgr. Nina Melišková,  JUDr. Pavel 
Zajac,  Július Urík (neskorší príchod)  
Neprítomní – ospravedlnení:   Ing. Jana Mihálová, Ing. arch. Marián Hlinka   
Prizvaný, prítomný – hostia: riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie roku  2012 - 2014.   
Voľby predsedu, podpredsedu, zapisovateľa Rady školy pri ZUŠ LS  
Na základe  volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 15. novembra 2014 a skutočnosti, že 
doterajším poslancom i neposlancom z volebného obdobia 2010 – 2014 skončili mandáty v orgánoch 
mesta a školských radách, s odvolaním sa na platný štatút RŠ, boli vykonané nové voľby. Prítomní zvolili 
mandátovú a volebnú komisiu ( Bieliková, Vráblová ) a následne tajným hlasovaním prostredníctvom 
hlasovacích lístkov volili predsedu, podpredsedu a zapisovateľa Rady školy pri ZUŠ L.Stančeka.  
Výsledky volieb: 

1. predseda RŠ 
             -   Helena Dadíková             5 hlasov  - zvolená za predsedu RŠ 
             -   Katarína Vráblová            2 hlasy 
2.   podpredseda RŠ 
             -   Peter Krško                       4 hlasy   - zvolený za podpredsedu RŠ 
             -   JUDr. Pavel Zajac             3 hlasy   



3.   zapisovateľ RŠ 
             -   Ing. Jana Mihálová           6 hlasov – zvolená za zapisovateľku RŠ 
             -   Ing. Monika Bood            1 hlas 

 
Informácia o schválenom rozpočte na rok 2015 a príprava investičných akcií na rok 2015 
 Informatívnu správu predložil riaditeľ ZUŠ L.S., p. Mgr.art. Bakyta. Navrhnutý rozpočet ZUŠ bol 
schválený zriaďovateľom školy na zasadnutí MsZ 25. novembra  2014. Do rozpočtu boli zahrnuté 
požiadavky a zámery školy.   V hudobnom odbore je potrebné vyriešiť   priestorové a materiálne 
zabezpečenie. Podobná situácia je aj v odbore LDO, kde chýba jedna trieda. . Situácia by sa dala vyriešiť 
prenájmom pavilónu Základnej školy Rastislavova. V sledovaní investičných akcií na rok 2015 ostáva 
dokončenie fasády na budove školy, dokončenie informačných tabúl a konečné vyriešenie vykurovania 
školy. Úlohy sa budú priebežne sledovať, kontrolovať a RŠ bude trvať na ich dokončení.  
Rada školy  zobrala na vedomie : Informáciu o návrhu koncepcie  ZUŠ LS   a informáciu o schválenom 
rozpočte na rok 2015 a príprave investičných   akcií na rok 2015.      
  
Účasť členov RŠ na rokovaniach v roku 2014:     1.        2.        3.        4.                     SPOLU v %      
Helena Dadíková                                                        x         x         x          x                   100 % účasť 
 Mgr. Peter Krško                                                       x         x         x           x                   100 % účasť 
Ing. Janka Bieliková                                                   x         x          x          x                   100 % účasť  
Ing. Monika Budd                                                       x         x          x          x                  100 % účasť 
Stanislav Granec                                                         x         x          0         x                      75% účasť 
Ing. arch.  Marián Hlinka                                          0         0          0         0                       0 % účasť 
 Juraj Ohradzanský                                                     x         0          x        -                      50 % účasť 
Július Urík                                                                    -           -           -         x                   100 % účasť 
Ing. Jana Mihálová                                                     x         x          x         0                     75 % účasť 
 Mgr. Nina Melišková                                                x         x          x         x                    100% účasť 
Katarína Vráblová                                                      x         x          x          x                   100 % účasť 
JUDr. Pavel Zajac                                                        0         x          x         x                     75 % účasť 
 
Rada školy pracovala v roku 2014 systematicky a plnila poslanie, ktoré jej ukladá zákon. V  v roku 2014 
sa dvakrát menilo zloženie rady a teda dvakrát boli vykonané aj nové voľby predsedu, podpredsedu 
a zástupcu zamestnancov. 
 
 
                                                                                               Vypracovala :   
                                                                                               Helena Dadíková, predsedníčka rady školy 
 
 
V Prievidzi 09. marca 2015 

 

 

 

 

 


