
            Rada školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi      
 

Zápisnica č. 2/2013 

zo zasadnutia Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi  (ďalej len RŠ) 

konaného 08. marca 2013 od 13.00 v zasadačke primátorky mesta Prievidza 

trvanie zasadnutia, resp. výberového konania : 13.00 h – 18.15 h 

 

(výberového konania na funkciu riaditeľa ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi)  

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny : Ing. Janka Bieliková, Ing. Monika Budd, Helena 

Dadíková, Stanislav Granec,  Mgr. Mária Sedláková, PhD., Mgr. Anton Stratený, Marta 

Jurčáková,  Katarína Vráblová, JUDr. Pavel Zajac, Juraj Ohradzanský,  

  
V súlade s Článkom IX. ods. (4) Štatútu rady školy ZUŠ LS v Prievidzi, schváleného  dňa 

14.9.2011, vyhláseného výberového konania na funkciu riaditeľa školy zriaďovateľom školy 

(mestom Prievidza) pod č. 3/2013  dňa 25.1.2013 a zákonných povinností z toho 

vyplývajúcich pre radu školy  zvolala písomnou pozvánkou predsedníčka RŠ      

zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka do zasadačky primátorky mesta – 

Mestský dom, Námestie slobody č. 6, Prievidza   
Uchádzačom, ktorí splnili  predpoklady na výkon funkcie, boli 28.02.2012 zaslané pozvánky 

s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania  podľa § 5 ods. 5 zákona č. 

552/2003 Z. z.. 

 

Návrh programu : 

1.  Otvorenie 

2.  Oboznámenie sa členov RŠ, resp. VK  s predloženými návrhmi koncepcie školy zo  

        strany uchádzačov o funkciu riaditeľa ( od 13.00 h ) 

 3.    Výberové konanie – pohovory s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky výberového    

        konania  v abecednom poradí ( od 15.00 h ) 

4.    Vyhodnotenie výberového konania, uznesenie 

5.    Zápisnica  z výberového konania  

6.    Záver 

 

K bodu  1:                                                                                                                                                                                                                       

Rokovanie otvorila a prítomných privítala  predsedníčka RŠ. Vysvetlila dôvod zvolania RŠ – 

voľba riaditeľa ZUŠ.  Mesto Prievidza vyhlásilo v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.  

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov výberové konanie (VK) na vymenovanie riaditeľa  základnej 

umeleckej školy (ZUŠ). 

VK č. 3/2013 na miesto riaditeľa ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul. 745/13,  971 01 

Prievidza.  Rada školy vykonáva v tomto prípade funkciu výberovej komisie. 

Pred začatím rokovania oznámila členke RŠ Marte Jurčákovej ( za nepedagogických 

zamestnancov ZUŠ LS Pd ), že sa nemôže zúčastniť na zasadnutí RŠ, resp. VK, nakoľko je 

dlhodobo práceneschopná. P. M. Jurčáková oznámila, že má vychádzky. Po začatí rokovania 

na podnet primátorky mesta bola M. Jurčáková prizvaná na rokovanie RŠ, resp. VK 

a zúčastnila sa ho až do ukončenia. 

 

 

 



K bodu 2: 

Predsedníčka rozdala na podpis prítomným prezenčné listy z výberového konania a čestné 

vyhlásenia. Následne poskytla všetkým prítomným koncepcie, ktoré predložili uchádzači 

o funkciu riaditeľa, aby si ich v časovom limite do 14.55 h preštudovali.  

 

K bodu 3. 

Výberové konanie bol organizované tak, že na  úvod boli prizvaní všetci uchádzači, podpísali 

prezenčnú listinu a bol im vysvetlený systém VK – v abecednom poradí. Potom sa postupne 

predstavili kandidáti – uchádzači o funkciu a prezentovali svoje koncepcie v  časovom limite 

približne 40 minút.   Členovia komisie im kládli otázky týkajúce sa legislatívy, činnosti školy 

a práce pedagóga, ktorá súvisí s činnosťou ZUŠ ako právnym subjektom zriadeným mestom.  

  

K bodu 4. 

Po skončení prezentácie jednotlivých uchádzačov bola vykonaná tajná voľba, hlasovacie 

lístky boli prekontrolované, na jednom čistom hlasovacom lístku urobený sumár hlasov pre 

jednotlivých kandidátov, spracované vyhodnotenie a prijaté uznesenie k voľbe riaditeľa ZUŠ 

L. Stančeka v Prievidzi. 

  

K bodu 5.                                                                                                                                                      

Z volieb bola vyhotovená  zápisnica o priebehu a spôsobe hlasovania na obsadenie funkcie 

riaditeľa ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi,   samostatné uznesenie č. 3/13 k voľbe 

riaditeľa a návrh na menovanie riaditeľa pre mesto Prievidza ako zriaďovateľa ZUŠ L. 

Stančeka v Prievidzi.   

 

K bodu 6.                                                                                                                                                  

Na záver poďakovala predsedníčka RŠ za účasť na RŠ, ktorá  bola venovaná výberovému 

konaniu. 

 

                                                                                             Helena Dadíková 

                                                                                         predsedníčka rady školy  

 

 

Zapísala : Ing. J. Bieliková 

 

 

 

Poznámka : materiály súvisiace s voľbou riaditeľa tvoria samostatný súbor písomností vrátane 

prezenčnej listiny zo dňa 08.03.2013 

  


