
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. 2/2021 
 

zo  zasadnutia Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   streda 13.októbra 2021 od 17.00 h do 18.30 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka,  

 

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Mgr. Beáta Révayová, Mgr. 

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

Daubner, Monika Fialková, Ing. Roman Veselý, Katarína Čičmancová, Juraj Polák 

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

 

 

Program : 
 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej   

umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi za školský rok 2020/2021 ( návrh) 

4. Stavy žiakov nahlásených do EDUZBERu pre MŠVVaŠ SR na škol. rok 2021/2022 na 

účely normatívneho financovania  

5. Analýza požiadaviek ZUŠ L. Stančeka k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 – 23 - 24 

6. Informácia o príprave podujatí v I. polroku šk. roka 2021/22  

7. Rôzne 

8. Uznesenie  

9. Záver 
 

K bodu č.1 

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

predsedníčka  Helena Dadíková. Na úvod privítala prítomných. RŠ je rokovania a uznášania 

schopná. Predložila  program rokovania RŠ, ktorý bol súčasťou pozvánky. Program rokovania 

RŠ bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu č.2 

 

Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019  – ku dňu 13. októbru 2021. 

 

 

ROK 2015 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada školy ž i a d a : 

b) riaditeľa 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).  

NEDORIEŠENÉ, zostáva v sledovaní. 

 

Uznesenie č. 8/2015 



Rada školy   ž i a d a : 

a) riaditeľa ZUŠ LS 

  1. zabezpečiť prostredníctvom TSMPD, s.r.o., výsadbu drevín na realizáciu živého plotu od 

hlavnej cesty pri pavilóne „A“ 

INFO : v septembri 2018 uskutočnená obhliadka priestoru, ktorý žiada ZUŠ LS ohradiť zeleňou 

( vhodné typy drevín -. kríkov).Prehliadku vykonala Ing. Silvia  Masariková z TSMPD, ktorá 

prisľúbila vypracovať návrh výsadby spolu s predpokladanými výdavkami na nákup a výsadbu. 

Zostáva v sledovaní. 

 

ROK 2016 

Uznesenie č. 8 + 16 /2016 

Rada školy   ž i a d a : 

a)riaditeľa  ZUŠ LS  

o prípravu  projektu  galérie pre potreby ZUŠ a mesta Prievidza vrátane požiadavky 

financovania tohto zámeru.  

Zostáva v sledovaní, Mgr. Lucia Vrtelová predložila RŠ návrh na financovanie základného 

vybavenia výstavných priestorov v budove ZUŠ LS ( v rozsahu  približne 1000,00 € )   

 b)pedagógov VO ZUŠ LS 

  aby pripravili alternatívne návrhy riešenia výstavných priestorov pre potreby VO ZUŠ LS aj 

s predbežným návrhom na finančné zabezpečenie realizácie. 

Zostáva v sledovaní  - v riešení. 

 

Uznesenie č. 15/2016 

I. Rada  školy  žiada  zriaďovateľa 

   v záujme ochrany zdravia a života žiakov ZUŠ LS bezodkladne riešiť vybudovanie 

   prechodu pre chodcov v mieste medzi hlavnou budovou ZUŠ LS a vstupom do nádvoria     

   pavilónu „A“ na Rastislavovej ul., v ktorom sa nachádzajú triedy VO a LDO. 

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 

 

ROZPRAVA K BEZPEČNOSTI CHODCOV V OKOLÍ ŠKOLY : v rozpočte mesta sú 

plánované finančné prostriedky na rok 2018 na riešenie prechodu pre chodcov na 

Rastislavovej ul. Predsedníčka RŠ sa  informovala  v júni t. r. na odbore výstavby o realizácii,   

bola informovaná, že akcia je pripravovaná. T. č. (október 2018)  stále nie je požiadavka 

realizovaná, v rozpočte mesta je požiadavka zohľadnená v kapitálových výdavkoch vo výške 

viac ako 24. tis. €  Požiadavka je v riešení od januára 2015,v roku 2017    bol predseda ZRŠ 

B. Daubner na MsZ, na požiadanie PM nevystúpil v čase diskusie pre obyvateľov,   PM 

prisľúbila, že požiadavka bude realizovaná 
 

 

 

ROK 2018 
 

Uznesenie č. 4/2018 

Rada školy   žiada zriaďovateľa: 

aby riešil opravu strechy na budove ZUŠ ( minimálne čiastkovo ) a výmenu okien v pavilóne 

„A“. ZUŠ LS riešila čiastkovú opravu  strechy pavilónu „A“ ( SMMP ) oprava rín a utesnenia 

prasklín okolo odvetrania strechy. Krytina strechy je podľa hodnotenia pracovníkov SMMP 

v dobrom stave. Rovnako bola vykonaná oprava prasklín na krytine strechy hlavnej budovy – 

svojpomocne. 

 Čiastočne splnené  - zostáva v sledovaní rekonštrukcia strechy na hlavnej budove,  

v návrhu rozpočtu na rok 2020  (výmena okien na pavilóne „A“ splnená ) . 
 



 

 

Uznesenie č. 3/2019 

I. Rada školy žiada zriaďovateľa  

a) riešiť požiadavku na vybudovanie prechodu pre chodcov z roku 2015 na Rastislavovej ulici 

z dôvodu ochrany a bezpečnosti detí;  

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 
 

b) riešiť požiadavku   možnosti  rozšírenia parkovacích plôch na Rastislavovej ul. posunutím 

zákazovej značky z roku 2015 v súčinnosti s  Komisiou dopravy, výstavby, územného plánu a 

životného prostredia   pri MsZ;  

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 

 

c) v rozpočte na rok 2020 zohľadniť požiadavku na vypracovanie štúdie na úpravu areálu pri 

pavilóne „A“ 

 NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 
 

III. Rada školy žiada zriaďovateľa a riaditeľa ZUŠ  

a) riešiť požiadavku ZUŠ LS s vedením ZŠ  Rastislavova  na uvoľnenie časti prechodovej  

chodby pre ZUŠ, ktorá by sa využívala na skladovacie priestory  

V riešení  - zostáva v sledovaní 

 

II. Rada školy  žiada  riaditeľa  ZUŠ LS  

o preverenie možnosti vypracovania  architektonickej štúdie átria pri pavilóne „A“ 

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 

 

III. Rada školy  žiada  riaditeľa  ZUŠ LS  

o prerokovanie možností získania finančných prostriedkov s Mgr. Bencom- vedúcim referátu 

pre projekty a investície. 

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 

 

H. Dadíková vyslovila nespokojnosť s riešením niektorých požiadaviek ZUŠ. Vyzve písomne 

zamestnancov mesta, aby sa uzneseniami RŠ zaoberali. 
 

K bodu č.3 

Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľa, aby informoval o Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej   umeleckej školy Ladislava Stančeka 

v Prievidzi za školský rok 2020/2021. Riaditeľ ZUŠ stručne oboznámil RŠ o správe o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, nakoľko každý člen RŠ správu dostal. Školský rok 2020/2021 

bol poznačený pandémiou COVID-u  (väčšina akcií bola zrušená ). Pripomienky k správe 

nemal nikto z členov RŠ. Správu považuje RŠ za prerokovanú. 

 

K bodu č.4 

Riaditeľ školy informoval RŠ o počte žiakov nahlásených do EDUZBER-u. Nahlásených bolo 

celkovo 852 žiakov. Riaditeľ sa obával poklesu žiakov, k čomu však nedošlo. Riaditeľ ZUŠ 

informoval, že  prideľovanie 2. hlavného predmetu jednotlivým žiakom bude musieť 

obmedziť ( nakoľko na túto výučbu nedostáva škola peniaze z ministerstva ) a bude sa musieť 

upraviť aj školné, ktoré sa za 2. hlavný predmet platí ( je potrebné takéto školné zvýšiť ). 

Ohľadom tejto situácie sa cez AZUŠ SR dávala požiadavka na ministerstvo, aby sa dotovali 2 

hlavné predmety v individuálnom štúdiu. 

Mgr. Révayová informovala, že normatív na žiaka a ani financovanie ZUŠ   sa zatiaľ 

nemenilo, ostáva  rovnaké ( ZUŠ sú financované prídelom z podielových daní ). 



 

K bodu č.5 

Riaditeľ ZUŠ informoval, že škola odovzdala na mesto jednotlivé požiadavky do rozpočtu               

( mzdové podklady, plán údržby a investícii a plán aktivít ). Z kapitálových požiadaviek tam 

sú hlavne oprava strechy a nákup organu. Tento rok má záujem, aby  boli na budove 

inštalované vonkajšie žalúzie na strane od parkoviska ( v lete bráni prieniku tepla do budovy 

a v zime úniku tepla z budovy ). Mgr. Révayová členom RŠ vysvetlila, ako sa robí rozpočet 

pre ZUŠ. ZUŠ posiela   podklady na mesto a zamestnanci mesta tvoria rozpočty jednotlkvých 

škôl. 

 

 K bodu č.6 

Riaditeľ informoval RŠ o pripravovaných podujatiach, ktoré  sú plánované- Ich konanie bude 

závisieť od epidemiologickej situácie. 

 

Plán podujatí:  

 Október 

 Výstava VO -  Mapy 

14.10.2021 Koncert ZUŠ 

21.10.2021 Gitarové kurzy 

26.10.2021 Koncert ZUŠ 

28.-29.10.2021 Jesenné prázdniny 

  

 November 

10.11.2021 Pracovná porada a pedagogická rada  

18.11.2021 Jesienka 

18.11.2021 Koncert ZUŠ 

19.11.2021 Fúzie - edukačná časť 

25.11.2021 Gitarová Prievidza 2021 

 Malá Lehôtka - koncert 

  

 December 

 Výstava žiakov MŠ  - Farebná škôlka 

 Výstava VO  

01.12.2021 Pracovná porada 

 Výchovné koncerty pre žiakov MŠ 

 Mikulášske predstavenie pre žiakov PŠ  

 I. Adventný koncert 

 Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ 

 Vianočný koncert pre seniorov 

 Veľký Vianočný koncert ZUŠ 

 II. Adventný koncert 

17.12.2021 Vianočný gitarový koncert 

  
 
  

  

K bodu č.7 



Predsedníčka RŠ navrhla riaditeľovi, aby  spoločne napísali ponuku na účinkovanie pre firmu 

BROSE, ktorá má mať výročie. Riaditeľ by bol rád, keby sa škola mohla prezentovať aj na 

takýchto podujatiach.  

Riaditeľ ZUŠ informoval o pláne otvoriť multimediálny odbor v budúcom školskom roku, 

ktorému by sa mali venovať učitelia V. Darmovzal a D. Škultétyová.  Je potrebné dokúpiť 

počítačové vybavenie do tohto odboru. Mgr. Révayová informovala, že mesto spolupracuje 

s firmou na dodanie výpočtovej techniky a ak by škola mala záujem, tak by sa zástupcovia 

firmy mohli stretnúť s riaditeľom ZUŠ ohľadom možnej spolupráce.  

 

B. Daubner informoval RŠ, že združenie rodičov odsúhlasilo výšku príspevku do ZR na stálo 

( hlasovať o výške príspevku sa bude len vtedy, ak by sa výška menila ). Informoval sa aj 

ohľadom využívania EDUPAGE v ZUŠ. Riaditeľ povedal, že zatiaľ to škola nebude využívať 

( chýba technické vybavenie učiteľov ). 

 

K bodu č. 8 

Uznesenie 2. RŠ ZUŠ LS tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 9 
Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Ďalšie stretnutie RŠ bude pred Vianocami, 

ak to bude z epidemického hľadiska možn 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 13. 10. 2021 

 

Uznesenie č. 3 /2021 

I. Rada školy  konštatuje: 

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

    11 členov z 11 riadnych členov 
 

 

II. Rada školy  berie  na  vedomie:  

a) Informáciu o pln ení uznesení RŠ k 16.10.2021 

b) Stavy žiakov nahlásených do EDUZBERu pre MŠVVaŠ SR na škol. rok 2021/2022 na 

účely normatívneho financovania  

c) Informáciu o požiadavkách ZUŠ L. Stančeka k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022–23-24 

 

III. Rada školy  prerokovala: 

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

umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi za školský rok 2020/2021 

 

V Prievidzi dňa 13.10. 2021 

  

Zapísali : 

Ing. Jana Mihálová a  Helena Dadíková                                               

 

 

                                                                                                              Helena Dadíková 

                                                                                                   predsedníčka RŠ 


