
Rada školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka  

971 01 Prievidza, Rastislavova ulica č. 745/13 

 

Z á p i s n i c a  č. 3/2013 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

 

Termín konania:                  utorok 04. júna 2013 od 16.00 h do 17.45 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ L. Stančeka, I. obvod - Staré mesto, 971 01 Prievidza 

                                             / I. poschodie / 

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, Mgr. 

Anton Stratený, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   JUDr. 

Pavel Zajac, Mgr. Nina Melišková 

Neprítomní – ospravedlnení:   Marta Jurčáková, Ing. arch. Marián Hlinka, Juraj 

Ohradzanský 

Prítomní – prizvaní : riaditeľ ZUŠ LS  Mgr.art. Anton Bakyta 

                                  Ekonómka ZUŠ LS  Ing. Martina  Drexlerová 

 

 

 

Návrh programu:                             

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie január – máj 2013, resp. prenesených 

z roku 2012 

3. Výročná správa o činnosti RŠ pri ZUŠ LS za rok 2012 

4. Voľby predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ v zmysle Čl. V. ods. 20 Štatútu RŠ 

platného od 05.06.2012 

5. Príprava organizácie školského roku 2013/2014 – informácie o prijímacích skúškach, 

učených plánoch, alokácii tried, personálnom zabezpečení 

6. Rôzne ( plnenie rozpočtu za 1.-5./2013, informácie o realizovaných podujatiach za l.-

5./2013, príprava podujatí na 6/2013, návrh zasadnutí RŠ na I. polrok 2013/2014, pečiatka 

RŠ, web stránka ZUŠ, ostatné podľa návrhov predložených priamo na RŠ). 

7. Uznesenie 

8. Záver 

 

 K bodu č.1       

Rokovanie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza (ďalej len RŠ) otvorila a viedla 

predsedníčka  H. Dadíková. Na úvod privítala prítomných a ospravedlnila neprítomných. 

Osobitne privítala novú členku RŠ Mgr. Ninu Meliškovú, ktorá bola zvolená za 

pedagogických pracovníkov dňa 22.05.2013 v ZUŠ LS platnými voľbami. Na voľbách bola 

prítomná  nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a Mgr. N. Melišková získala najviac 

platných hlasov v počte 20. Nahradila pani Mgr. M. Sedlákovú, PhD.,  ktorá sa funkcie v RŠ 

písomne vzdala 08.03.2013.   Zápisnica z doplňovacích volieb za pedagogických 

zamestnancov školy je založená v materiáloch RŠ. 

 

K bodu č.2 

Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ v roku 2012 a za obdobie 

január - máj 2013. 



Boli pripomienkované tie,  ktoré sú ešte v riešení a zároveň tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Konštatovala, že uznesenie zo zasadania 16.04.2012 ostáva v sledovaní, a ostatné sú splnené. 

( osadenie loga školy na fasádu budovy a informačnej tabule pred budovu ZUŠ ). 

 

K bodu č.3 

Predsedníčka RŠ vypracovala s zákonnej lehote ( do 31.03. príslušného roka ) „ Výročnú 

správu o činnosti RŠ pri ZUŠ LS za rok 2012“.  Správa bola zaslaná elektronickou poštou 

každému členovi RŠ. Na  zasadaní členovia RŠ nepodali námietky k s obsahu správy. Na 

záver v správe predsedníčka konštatovala, že RŠ pracovala systematicky, plnila úlohy, 

vyplývajúce zo zákonných ustanovení a štatútu RŠ. Správa je podrobne vypracovaná a zahŕňa 

celoročnú prácu RŠ. Prítomní odporučili zobrať správu na vedomie. 

  

K bodu č.4 

Predsedníčka Rady školy informovala, že v dôsledku zmeny v RŠ, ktorá nastala 22. 05. 2013 

zvolením novej členky Mgr. Niny Meliškovej, je podľa Štatútu RŠ potrebné vykonať nové 

voľby  predsedu, podpredsedu a zapisovateľa  RŠ.  

Na vykonanie volieb boli pripravené volebné lístky, do ktorých členovia RŠ navrhli 

kandidátov za predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. Následne 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      5 

                                       Katarína Vráblová            -  „  -             2 

                                       Mgr. Anton Stratený         -  „  -             1 

Podpredseda RŠ:            Mgr. Anton Stratený         -  „  -             7 

                                       Mgr. Nina Melišková        -  „  -             1 

Zapisovateľka RŠ:         Ing. Jana Bieliková            -  „  -             6 

                                       Ing. Monika Budd             -  „  -             2 

Predsedníčka volebnej komisie zablahoželala staro-novému vedeniu RŠ.   

 

K bodu č.5 

Príprava organizácie šk. roku 2013/2014 – informácie o prijímacích skúškach, učebných 

plánoch, alokácii tried, personálnom zabezpečení. – k bodu rokovania bol prizvaný riaditeľ 

školy, Mgr.art. Bakyta, ktorý prítomných informoval: 

- v súčasnosti sa na škole vykonáva zápis detí do nového školského roka 2013/2014. 

Informácie o výsledkoch prijímania nových žiakov a stave žiakov  budú RŠ poskytnuté na 

septembrovom zasadaní RŠ.  V tom čase už budú navrhnuté, resp.  aj dohodnuté  úväzky 

učiteľov a rozvrh hodín. Riaditeľ predpokladá a plánuje personálne posilnenie niektorých 

oddelení i odborov – podľa finančných a personálnych možností.  

Škola pracuje na získaní nových priestorov na vyučovanie. Záujem je o priestory na ZŠ na 

Rastislavovej ul. Uskutočňujú sa  rokovania a predpokladá sa, že ZUŠ bude úspešná. ZUŠ 

potrebuje nutne  ďalšie priestory na „súborovú hru, ktorá je predpokladom na ďalší rast 

školy. Riaditeľ informoval aj o personálnych zámeroch  rozšírenia tanečného odboru 

a o zámere Mgr. A. Strateného odísť učiť na súkromnú školu, o ktorom sa dozvedel len 

v tomto období.  

  

K bodu č.6 

Rôzne  : 

K plneniu rozpočtu  za 1. – 5./2013  podala výklad ekonómka ZUŠ LS Ing. M. Drexlerová.  

Napriek všeobecným finančným problémom a nedoriešenému financovaniu škôl zo strany 



štátu škola plní ako právny subjekt svoje záväzky voči zamestnancom i voči 

svojim dodávateľom tovarov a služieb. Vyhodnotenie rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.  

Škole zostali prostriedky z dotácie na výmenu protipožiarnych dverí od zriaďovateľa.  

Poslanci MsZ – členovia RŠ budú lobovať za poskytnutie financií z rozpočtu mesta na 

riešenie havarijnej situácie na budove školy pri najbližšej úprave rozpočtu mesta. 

Predsedníčka RŠ hovorila o tendenciách niektorých samospráv rušiť školy tohto typu a CVČ 

z dôvodov finančnej záťaže a stále pretrvávajúcej finančnej krízy.  Mesto Prievidza však 

deklaruje záujem mať v zriaďovateľskej pôsobnosti  ZUŠ aj CVČ.  

V ďalšej časti riaditeľ informoval, že všetky podujatia za 1.-5. mesiac roku 2013 sa 

zrealizovali. Do konca školského roka sa pripravuje ešte celoštátny festival detských 

a mládežníckych speváckych zborov „Mládež spieva“  (15.-17.6.2013), kde je hlavným 

organizátorom Národné osvetové centrum (NOC). Hovoril o probléme organizovania 

koncertu k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Predsedníčka RŠ 

upozornila, že  problém organizovania osláv sviatku C&M bude samostatne riešiť Komisia 

školstva a kultúry pri MsZ na rokovaní 06.06.2013. Bude odporúčať jedny ústredné oslavy 

v meste v spolupráci s Maticou slovenskou pod gesciou KaSS. 

V súčasnosti sa konajú triedne večierky, rôzne koncerty, pripravuje sa vernisáž 

a vyhodnotenie výtvarnej súťaže k „Roku výročí mesta Prievidza“  JA, PRIEVIDZA 

(06.06.2013 v RKC) za účasti primátorky mesta a všetkých spoluorganizátorov a následne 

07.06.2013 vernisáž  výstavy absolventov výtvarného odboru v budove ZUŠ.  

Vyradenie absolventov školy je naplánované na 21.06.2013 – len ako koncert so 

spoločenským stretnutím (bez zábavy, resp. večere s menším občerstvením ).  Predsedníčka 

RŠ upozornila, že v tento deň  má mať Piaristická škola F. Hanáka akadémiu k 20. výročiu  

rokov založenia školy.  Požiadala riaditeľa školy o preverenie, aby sa akcie neprekrývali, 

resp. hľadať náhradný termín na akciu.  

Riaditeľ školy má zámer organizovať vyradenie absolventov slávnostným spôsobom za účasti 

zástupcov mesta, bude o návrhu rokovať s primátorkou mesta. 

Riaditeľ školy upozornil RŠ na havarijný stav školy, poruchy na opláštení budovy z čelnej 

strany. Okrem toho informoval o poruche na vodovodnom potrubí a potrebe riešiť náter 

strechy ( vo vlastnej réžii ). K havárii na budove školy (majetku mesta ) prijala RŠ uznesenie. 

Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľa ZUŠ  o poskytnutie pečiatky RŠ, ktorou sú opatrené 

doklady za obdobie, kedy bola predsedníčkou pani Ing. E. Višňovská.  

             

K bodu č.7   

Tento bod programu bol spojený s diskusiou k predkladaným materiálom. 

Ing. Monika Budd – upozornila na web-stránku ZUŠ, kde sa nachádzajú neaktuálne  

informácie a údaje, ktoré treba opraviť a zredukovať prihlásenie na stránku, aby sa 

nezobrazovali informácie, ktoré nie sú aktuálne. Podporila myšlienku uskutočniť s deťmi 

výlet do Rakúska.  

Predsedníčka RŠ hovorila o  možnostiach uskutočnenia vystúpení v miestach, kde existujú 

kontakty v okolitých štátoch. Zároveň poukázala, že   problematika organizovania 

tematických zájazdov spadá to náplne činnosti združenia rodičov, nie RŠ.    

Stanislav Granec – upozornil na niektoré  zverejnené faktúry na web stránke školy. 

Odporúča preveriť opodstatnenosť nákladov na zabezpečenie niektorých tovarov a služieb. 

Upozornil na chýbajúcu faktúru za telekomunikačné služby za jeden mesiac v roku 2013 a na 

skutkový stav inventára v ZUŠ. Informoval sa na krovinorez, ktorý bol zakúpený 

z prostriedkov ZUŠ a na jeho využitie.  

Riaditeľ školy informoval o úlohe z porady riaditeľov, že na všetkých školách sa bude 

vykonávať  prehodnotenie majetku so zámerom vyradiť nepotrebný inventár cez uznesenia 

MsZ ( sept. 2013).  



 

Helena Dadíková  upozornila na postupy, ktoré musí právny subjekt (aj ZUŠ LS) dodržať pri 

obstarávaní tvorov a služieb, minimálne vykonávať prieskum trhu, vybrať najvýhodnejšieho 

dodávateľ. Materiály o priebehu prieskumu je nutné archivovať.  Mesto má platný interný 

predpis  pre obstarávanie tovarov a služieb, platný aj pre organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta. 

Mgr. art. Anton Bakyta – informoval o ponuke umeleckej agentúry na organizovanie  

koncertu k 115. výročiu narodenia Ladislava Stančeka (07.02.1898) v októbru t.r. Program 

z diel prievidzského autora, v ktorom účinkuje napr. MUCHOVO KVARTETO  i absolvent 

ZUŠ LS klavirista Maroš Klátik.  Predsedníčka RŠ navrhla organizovať koncert v rámci         

„ Mesiaca úcty k starším“ – pre verejnosť i pre členov denných centier  a spojiť koncert aj 

z reinštaláciou výstavy JA, PRIEVIDZA ( okt. 2013) .  

Riaditeľ školy ďalej informoval, že škola bude vlastniť od nového šk. roku jednu interaktívnu 

tabulu a dva počítače, čo prispeje k skvalitneniu práce pedagógov i vyučovacieho procesu.  

Uvedený inventár dostane od zriaďovateľa ako presun zo zrušenej III. základnej školy ul. 

Sama Chalupku. 

 

K bodu č.8  

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.9 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť a za konštruktívny prístup k rokovaniu. 

Najbližšie zasadanie RŠ bude zvolané v 3. týždni mesiaca september 2013. 

 

 

 

 

                                                                                              Helena Dadíková 

                                                                                              predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Janka Bieliková, zapisovateľka RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 04. 06. 2013 

  

 

 

Uz.  č. 3/2013 

I. Rada školy  b e r i e    n a   v e d o m i e : 

    a) plnenie uznesení z rokovaní  RŠ v roku 2012 a obdobie január – máj 2013; 

    b) havarijný stav budovy ZUŠ LS  na opláštení čelnej steny budovy; 

    c) Výročnú správu o činnosti RŠ pri ZUŠ LS za rok 2012 

    d) informáciu o príprave organizácie šk. roku 2013/2014, realizácii podujatí za  

        obdobie 1. – 5 ./2013 a prípravu podujatí na jún 2013; 

    e) informáciu o plnení rozpočtu za 1.-5./2013.  

  

Uz.  č. 4/2013 

II. Rada školy  s c h v a ľ u j e :  

     program rokovania na deň 04.06.2013; 

      

Uz.  č. 5/2013 

III. Rada školy  o d p o r ú č a  riaditeľovi školy :  

    a) požiadať listom zriaďovateľa o riešenie havarijného  stavu na plášti budovy  

                    školy; 

                b) organizovať koncert k 115. výročiu narodenia L. Stančeka v spolupráci s KaSS,  

                     resp. mestom Prievidza v rámci „Mesiaca úcty k starším“; 

                c) zabezpečiť aktualizáciu web stránky školy;   

                d) preveriť existenciu pečiatky RŠ a zabezpečiť jej odovzdanie predsedníčke RŠ;     

  

Uz. č. 6/2013 

IV.  Rada školy  i n f o r m u j e, že : 

        najbližšie rokovanie sa uskutoční  v mesiaci september 2013  v priestoroch 

        ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 04. 06. 2013                                          Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

                                                                                     

 


