
                Rada školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi 

971 01 Prievidza, Rastislavova ulica č. 745/13 

 

Z á p i s n i c a  č. 1/2015 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   utorok 10.marca 2015 od 17.00 h do 19.00 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. 

Peter Krško, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   Mgr. Nina 

Melišková,  JUDr. Pavel Zajac, Ing. arch. Marián Hlinka, Ing. Jana Mihálová   

Neprítomný – ospravedlnený:  Július Urík   

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

                             

Návrh programu:                

              

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ  

3.Správa o činnosti rady školy za r. 2014 

4. Výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu za I. polrok 2014/2015,  

     stav žiakov k 01.02.2015 

5. Príprava rozšírenia priestorových kapacít ZUŠ LS 

6. Koncepcia rozvoja ZUŠ LS 2015 - 2020 

7. Príprava podujatí  ZUŠ LS ( marec - apríl 2015 ) 

8. Rôzne 

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

K bodu č.1       

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

otvorila a viedla predsedníčka  H. Dadíková. Na úvod privítala prítomných na prvom 

zasadnutí RŠ v r.2015 a ospravedlnila neprítomného J. Uríka. Konštatovala, že RŠ je 

rokovania a uznášania schopná. Program rokovania RŠ navrhla doplniť o správu 

o činnosti RŠ v r.2014 a o uvedenom bode programu dala hlasovať ( všetci prítomní 

uvedený bod programu schválili ). 

 

K bodu č.2 

      Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie 

rokov  2012 - 2014.   

 

Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky 2012, 2013, 2014 – ku 

dňu 10. marca 2015 : 

 

ROK 2012 

Uzn. 2/2012 zasadnutie 16.04.2012 :                                                                                           

II/d – požiadať MsÚ v Prievidzi o možnosť osadenia loga školy na fasádu budovy a 



informačnú tabulu pred budovu ZUŠ – v riešení, bude realizované až po obnove fasády, 

v roku 2014 nebola fasáda celá dokončená, zostáva v sledovaní;  

Ostatné uznesenia z roku 2012SPLNENÉ.  

 

ROK 2013  

Uzn. 2/2013 zasadnutie 17.01.2013 : 

II/b – robiť výstavy, výchovné koncerty a náborové aktivity v kine Baník za spolupráce KaSS  

- v plnení, úloha stála, vypúšťa sa zo sledovania; 

Uzn.  č. 5/2013 zasadnutie  04. 06. 2013 

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

c) zabezpečiť aktualizáciu web stránky školy – úloha stála, splnené, vypúšťa sa zo 

sledovania; 

Uzn. č. 10/2013 zasadnutie 24. 09. 2013 

Rada školy  o d p o r ú č a  riaditeľovi ZUŠ LS : 

a) pripraviť hodnotenie pedagogických zamestnancov v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení do konca roku 2013 – z časových dôvodov bolo 

realizované v II. polroku škol.roka2013/2014,     – Hodnotiaco-motivačné pohovory sa 

uskutočnili v mesiacoch  mái  a jún  r . 2014. Z pohovorov boli vykonané záznamy. Približne 

v rovnakom čase sa budú robiť aj na konci  šk. roku 2014/2015. Vypúšťa sa zo sledovania. 

Uzn. č. 11/2013 zasadnutie 24. 09. 2013 

Rada školy  ž i a d a  riaditeľa ZUŠ LS : 

a) spracovať koncepčný zámer rozvoja ZUŠ LS v Prievidzi na roky 2014 – 2016 a predložiť 

ho na decembrové rokovanie RŠ pri ZUŠ LS. Koncepčný zámer bol predložený riaditeľom 

školy na zasadnutí RŠ dňa 17.12.2014. RŠ ho zobrala na vedomie. Vypúšťa sa zo sledovania. 

c) prehodnotiť neefektívny spôsob vykurovania budovy a v spolupráci s členom RŠ  Ing. arch. 

M. Hlinkom navrhnúť riešenie – v riešení, ostáva v sledovaní; 

Uzn. č. 12/2013 zasadnutie 24. 09. 2013 

b) v rozpočte na rok 2014 zabezpečiť finančné krytie na rekonštrukciu vykurovania budovy 

ZUŠ LS v Prievidzi na Rastislavovej ul., ktorá je majetkom mesta – požiadavka podaná, 

nebola akceptovaná vzhľadom na fin. situáciu mesta  – ostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia z roku 2013 - SPLNENÉ.  

 

ROK 2014 

Uznesenie č. 9/2014  zo dňa 18.06.2014 

I. Rada školy   o d p o r ú č a : 

B)  riaditeľovi ZUŠ LS  a predsedníčke RŠ 

1.) 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 – 

úloha trvá, ostáva v sledovaní. 

 

Uznesenie č. 15/2014 zo 14.10.2014 

Rada školy   ž i a d a  riaditeľa školy : 

  a) vypracovať návrh  Koncepcie rozvoja školy na roky  2015 – 2020    

Termín: 02.12.2014 

Riaditeľ predložil dňa 2.12.2014 zámery a návrh Koncepcie rozvoja na roky 2015 – 2020 sú 

predmetom rokovania dňa 10.03.2015.Vypúšťa sa zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 16/2014zo 14.10.2014 

Rada školy   ž i a d a 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 ). 

Termín: do 31. 12. 2014, resp., 31.01.2015 – v splnení, pavilón pre ZUŠ LS v riešení, 

predmetom rokovania 10.03.2015, vypúšťa sa z sledovania. 

Ostatné uznesenia z roku 2014  SPLNENÉ.  

 
K bodu č.3  

Správa o činnosti rady školy v r.2014 

Správu o činnosti RŠ v r.2014 predložila predsedníčka RŠ H. Dadíková písomne všetkým 

členom RŠ prostredníctvom e - mail pošty. Informovala, že v r.2014 sa konali štyri zasadnutia 

RŠ. Počet žiakov ZUŠ oproti r.2013 stúpol. Boli zavedené niektoré inovatívne veci – 

elektronická dochádzka, vysvedčenia tlačené elektronicky a pod. Informovala o riešení 

nových priestorov pre ZUŠ LS cez zriaďovateľa – jeden pavilón zo ZŠ na  Rastislavovej ul.   

Od 01.09.2015 bude vyučovací proces ZUŠ LS realizovaný aj v novozískanom pavilóne. 

Správa o činnosti RŠ v r.2014 bude prílohou zápisnice a bude zverejnená na web sídle školy.  

 

K bodu č.4 

Výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu za I. polrok 2014/2015, stav žiakov 

k 01.02.2015 

Predsedníčka privítala riaditeľa ZUŠ Mgr.art. Bakytu, ktorý bol prizvaný na RŠ. Mgr. art. 

Bakyta informoval radu školy o počtoch žiakov:  

celkový počet                =  1254                           

v skupinových odboroch  = 815 

v individuálnych odb.      = 439 

z toho v PŠ                       = 488 

Účasť žiakov na súťažiach a ich výsledky sú zverejňované priebežne počas celého školského 

roku. V budúcnosti bude potrebné doriešiť personálne obsadenie v tanečnom a výtvarnom 

odbore – prijatie nových zamestnancov. Vo výtvarnom odbore je predpoklad návratu 

zamestnankyne z rodičovskej dovolenky. Dôvodom navýšenia počtu zamestnancov je aj 

výučba v materských škôlkach, ktoré sú elokovanými pracoviskami ZUŠ LS. Súhlas na 

elokované pracoviská udelilo MŠVVaŠ SR jednotlivými rozhodnutiami: 

1. MŠ Ul. P.Benického             – 2014-18785/57685:2-10C0 

2. MŠ Ul. D. Krmana               – 2014-19210/57712:2-10C0 

3. MŠ Ul. A.Mišúta                  – 2014-19211/57713:2-10C0 

4. MŠ   Športová ul.                 – 2014-19212/57715:2-10C0 

5. MŠ Nábr.Sv.Cyrila               – 2014-19213/57716:2-10C0 

6. MŠ Ul. M. Gorkého              – 2014-19214/57717:2-10C0 

7. MŠ Cesta Vl. Clementisa       – 2014-19215/57718:2-10C0 

8. MŠ Ul. J.Matušku                 – 2014-19216/57719:2-10C0 

9. MŠ Ul. P. Dobšinského        – 2014-19218/57720:2-10C0 

10. MŠ  Malonecpalská ul.         – 2014/19219/57721:-10C0 

11. MŠ Ul. M. Mišíka                 – 2014-19220/57722:2-10C0 

Jednotlivé škôlky sú aj označené ako elokované pracoviská, do budúcnosti je potrebné toto 

označenie zosúladiť s označením materských škôl.    

Škola od septembra 2014 začala s novým systémom platieb – každému žiakovi bol priradený 

VS, pod ktorým uhrádza školné. Určité nedostatky, ktoré sa vyskytli, sa riešia priebežne 

s dodávateľom programu.  ZUŠ nedávno ukončila úpravu parkoviska v spolupráci s Ing. 

Cibulom a Mestským úradom v Prievidzi (mestský úrad poskytol pracovníkov zamestnaných 



na aktivačné práce) – parkovisko je vybagrované, vydrenážované, vyrovnané a v súčasnosti sa 

rieši spolu s dopravným inšpektorátom označenie parkoviska. 

Z dôvodu bezpečnosti žiakov si škola  svojpomocne vyrobila mreže na tri okná, ktoré budú 

v blízkej dobe osadené. Mgr.art. Bakyta informoval aj o  zosieťovaní 10 počítačov , tieto PC 

bolo treba „zosúladiť“, aby mali rovnaký operačný systém a aby boli vzájomne kompatibilné.  
 

K bodu č.5   

Príprava rozšírenia priestorových kapacít ZUŠ LS 

V novom školskom roku 2015/2016 bude ZUŠ LS vyučovať aj v novozískanom pavilóne na 

Rastislavovej ul. Je potrebné, aby pedagogickí zamestnanci, ktorí budú v uvedenom pavilóne 

vyučovať, naformulovali požiadavky, aké zariadenie a pomôcky budú potrebovať na novom 

vyučovacom mieste. 

Je potrebné urýchlene vybudovať prístupový  chodník k  pavilónu.  

Nakoľko uvedený pavilón bude potrebné prispôsobiť  pre potreby ZUŠ LS,  predsedníčka RŠ 

H. Dadíková odporučila riaditeľovi školy, aby z Odboru  školstva a SoO MsÚ v Prievidzi 

získal pôdorysy budovy a pripravil  plán zásahov, úprav. Takto pripravený materiál treba   dať    

naceniť. Mgr. Krško navrhol  priestory pavilónu prezrieť osobne a zistiť skutkový stav. Treba 

vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá vykoná uvedenú obhliadku. Pracovná skupina by mala byť 

zložená z : členovia RŠ, zamestnanec MsÚ, vedúca odboru školstva. Všetky požiadavky treba 

spracovať písomne (inventár, soc. zariadenia, vnútorné a vonkajšie úpravy, podlahy...). 

( Poznámka : pracovná skupina zložená zo zamestnancov školy, členov RŠ, zamestnancov 

mesta a ZŠ Rastislavova ul. vykoná obhliadku priestorov dňa 23.03.2015. 

 

K bodu č.6  

Koncepcia rozvoja ZUŠ 2015-2020 

Riaditeľ ZUŠ LS oboznámil RŠ s koncepciou rozvoja školy na r.2015-2020. Povinný obsah 

výchovy a vzdelávania v ZUŠ vymedzujú v súčasnosti štátne vzdelávacie programy, ale 

vzdelávací proces školy bude v najbližšom období vymedzený  vzdelávacími štandardami, 

ktoré Štátny pedagogický ústav vypracoval podľa vzoru krajín EU. Informoval RŠ o ankete, 

ktorú realizovalo ministerstvo školstva ohľadom koeficientov ZUŠ, ktoré sa ale zatiaľ 

nemenili a v platnosti ostávajú pôvodné koeficienty. Úspešným štúdiom na základnej 

umeleckej škole žiak získa: primárne umelecké vzdelanie, nižšie sekundárne umelecké 

vzdelanie a II. stupeň.  Štyri odbory, ktoré škola momentálne má, je v pláne rozšíriť o piaty 

odbor – audiovizuálny. Riaditeľ ZUŠ LS bližšie oboznámil RŠ o prioritách rozvoja 

jednotlivých odborov.  Hlavnou determinantou úspešného rozvoja školy je získanie nových 

priestorov pre TO, VO, LDO a plánovaný Audiovizuálny odbor. 

Koncepcia rozvoja ZUŠ 2015-2020 tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.7 

Príprava podujatí  ZUŠ LS na marec - apríl 2015 

Informáciu o príprave aktivít predložil riaditeľ školy Mgr. art. Bakyta. Podujatia pripravované 

na marec – apríl 2015: školská gitarová súťaž, koncert sláčikového oddelenia, Chris Woods, 

Stančekova Prievidza... 

 

K bodu č.8 

Rôzne 

a.) Ing. Bieliková informovala RŠ, že mesto Prievidza predáva dve osobné motorové vozidlá.  

Mgr. Krško   a Ing. Bieliková preveria vhodnosť ich využitia pre potreby ZUŠ LS.  



b.) Škola prostredníctvom riaditeľa Mgr.art. Bakytu požiadala RŠ o podporu v realizácii 

internetového pripojenia cez optický kábel, prípadne iného rýchlejšieho pripojenia na 

internet. 

c.) Riaditeľ školy informoval o potrebe revitalizácie zelene v okolí školy, najmä na 

parkovisku.  

d.) Ing. Bieliková požiadala o možnosť konania novoročného koncertu. 

e.) RŠ žiada zriaďovateľa o umožnenie  rozšírenia parkovacích plôch na Rastislavovej ul. 

posunutím zákazovej značky. 

 

K bodu č.9  

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.7 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Navrhla, že 2.  zasadanie RŠ zvolá  2. 

alebo 3. júnový týždeň 2015. 

 

 

                                                                                              Helena Dadíková 

                                                                                              predsedníčka RŠ 

 

Zapísala: Ing. Jana Mihálová, zapisovateľka RŠ 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadnutia Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 10. 03. 2015 

 

  

Uznesenie č. 1 /2015 

I. Rada školy  k o n š t a t u j e : 

a) že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa na jej rokovaní zúčastnilo  

    10 členov z 11 riadnych členov 

 

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

    a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie rokov 2012 - 2014   

    b) Správu o činnosti RŠ v r. 2014  

    c) Výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu za I. polrok 2014/2015, stav žiakov 

k 01.02.2015 

    d) Koncepciu rozvoja ZUŠ 2015 - 2020 

    e) Informácia o príprave aktivít ZUŠ LS na marec– apríl 2015 

 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada školy   ž i a d a : 

a) riaditeľa ZUŠ LS a predsedníčku RŠ  

  1. zabezpečiť termín obhliadky pavilónu ZŠ na   Rastislavovej ul. 

b) riaditeľa ZUŠ LS 

   1. vypracovať požiadavky na sfunkčnenie nových priestorov v pavilóne ZŠ Rastislavova  

c)  členov RŠ Ing. Janku Bielikovú a Mgr. P. Krška  



   1. dohodnúť a vykonať obhliadku automobilov ponúkaných mestom Prievidza pre potreby 

ZUŠ LS; 

    2.  informovať sa na dopravnom inšpektoráte PZ a Dopravnej komisii pri MsZ v Prievidzi o 

možnostiach rozšírenia parkovacích plôch na Rastislavovej ul. (posunutím zákazovej značky).  

 

Uznesenie č. 3/2015 

 Rada školy  i n f o r m u j e : 

a) najbližšie rokovanie bude v mesiaci jún 2015  v priestoroch ZUŠ Ladislava Stančeka v 

Prievidzi 

 

 

V Prievidzi dňa 10. 03. 2015                                                   Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 


