
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. 3/2014 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi 

 

 

 

Termín konania:                  utorok 14. októbra 2014 od 17.00 h do 18.30 h 

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

                                    Prievidza  / I. poschodie  trieda č. 016/ 

 

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 

 

Návrh programu:  

               

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ za obdobie roku 2013 a 2014 

3.  Stav žiakov prijatých na štúdium v škol. roku 2014/2015, personálne zabezpečenie 

4.  Príprava rozpočtu na rok 2015 – 2017, investičné zámery 

5.  Vyhodnotenie letných aktivít  a príprava na podujatia v prvom polroku šk. roka 2014/15 

6.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L.S. v Prievidzi za školský rok 2013/2014 

7.  Rôzne  ( oprava fasády budovy,  riešenie priestorov)  

8.  Uznesenie 

9.  Záver 

 

K bodu č.1       

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

podpredseda Mgr. P. Krško. Na úvod privítal prítomných a ospravedlnil neprítomných. 

Konštatoval, že RŠ je rokovania a uznášania schopná.  

 

K bodu č.2 

Podpredseda RŠ vykonal kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie roku 2013 

a 2014. Stav v plnení uznesení: 

Plnenie uznesení Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi za rok 2013 a rok  

2014: 

 

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, 

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, ostáva v sledovaní, jej riešenie je 

závislé od adaptácie kompetentných zamestnancov a pedagógov školy na nový školský softwar 

- ASC agenda. 
  
Uzn. č. 11/2013 

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 – termín splnenia zostáva, 

b)bezodkladne rokovať so zriaďovateľom (mestom Prievidza) o riešení havarijnej situácie na 

plášti budovy s odporučením, aby sa situácia (oprava) riešila ihneď –  

STAV :  na  časti budovy rekonštrukcia vykonaná počas prázdnin.. Pre rozpočtový rok 2015 

bola predbežne akceptovaná požiadavka na finančné krytie ďalšej časti plášťa budovy, úloha 

naďalej v sledovaní; 

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 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi ZUŠ LS (mestu Prievidza): 

a)  bezodkladne riešiť havarijný stav na plášti budovy, zabezpečiť pokračovanie opravy 

a financovanie nutnej opravy – v riešení – podľa možností rozpočtu – pre rozpočtový rok 

2015 bola predbežne akceptovaná požiadavka na finančné krytie ďalšej časti plášťa budovy, 

úloha naďalej v sledovaní; viď uznes.11/2013;, 

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 – 

ostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia z roku 2013 splnené. 

Rada školy zobrala plnenie uznesení na vedomie – viď uznesenie. 
 

ROK 2014 
 

Uzn.č.4/2014 

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

a)požiadať zriaďovateľa o finančný príspevok na základné vybavenie zborovne vo výške 

1300,00 € - úloha je splnená, bola akceptovaná požiadavka do II. úpravy rozpočtu mesta, 

v súčasnosti sa rozbiehajú a vykonávajú technické práce ; 

b)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,  - úloha z časti 

splnená podľa technických možností v budove MŠ, 

c)rokovať so ZPM a členom predstavenstva PTH, a.s., o probléme s vykurovaním v budove 

ZUŠ LS, splnené.  

 

Uzn.č.5/2014 

Rada školy odporúča MsZ v Prievidzi schváliť Dodatok č. 10 VZN mesta Prievidza č. 

96/2008 s pripomienkami – splnené, ďalšie pripomienky v programe rokovania. 

 

K bodu č.3 

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.  V minulom šk. roku skončilo 842 žiakov. V súčasnosti sa osvedčila najmä 



spolupráca s MŠ a zriaďovateľom. V deviatich z jedenástich MŠ,  ktorých zriaďovateľom je 

mesto Prievidza, sa otvárajú detašované pracoviská za účelom vyučovania prípravných 

ročníkov ZUŠ.    Vyučovanie je personálne zabezpečené. Štatistický prehľad žiakov  k 20. 09. 

2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. RŠ zobrala správu na vedomi,e  viď uznesenie.  

 

K bodu č.4 

Príprava rozpočtu na rok 2015 – 2017, investičné zámery 

Informatívnu správu predložil riaditeľ ZUŠ L.S.  Mgr.Art. A. Bakyta. Škola zaslala svoje 

požiadavky na rozpočet zriaďovateľovi:  dokončenie opravy  plášťa budovy, zakúpenie 

nových nástrojov (organ, vibrafón, marsh inštrumenty). 

 

K bodu č.5   

Vyhodnotenie letných aktivít  a príprava na podujatia v prvom polroku šk. roka 2014/15 

Informatívnu správu predložil riaditeľ ZUŠ L.S.  Mgr.Art. A. Bakyta. 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. Prehľad týchto podujatí bude zasielaný priebežne e-mailovou poštou  členom 

Rady školy. 

H. Dadíková požiadala, aby bol pripravený list pre záujemcov o koncertný život v meste so 

zámerom vytvoriť Klub priateľov hudby.  Zoznam záujemcov poskytla riaditeľovi ZUŠ LS. 

Koncept listu pripraví. 

RŠ zobrala správu na vedomie,  viď uznesenie. 

 

K bodu č.6      

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L.S. v Prievidzi za školský rok 2013/2014 

Podrobnú správu predložil riaditeľ ZUŠ L.S.  Mgr.Art. A. Bakyta. Správa  tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  

RŠ správu prerokovala,  viď uznesenie. 

 

K bodu č.7 

Rôzne 

1.) Fúzie 2014 - členovia RŠ Helena Dadíková, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová a  

JUDr. Pavel Zajac ocenili úroveň vkladu pedagógov ZUŠ L. Stančeka do organizácie, 

a umeleckého obsahu festivalu. Zaujalo nielen účinkovanie žiakov, ale i výtvarné stvárnenie 

scény žiakmi VO.   Peter Krško vyzdvihol okrem výtvarného vkladu pedagógov a žiakov VO 

aj dokumentačnú a propagačnú prácu  Mgr. Niny Meliškovej, ktorá zo zaznamenaného 

materiálu vytvorila zaujímavé audiovizuálne dokumenty.  

2.) 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.  

3.) 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 . 



4.) Riaditeľ školy podal informáciu o čistení a upratovaní poskytnutých priestorov MŠ na Ul. 

M. Mišíka pre potreby ZUŠ. Priestory zatiaľ čistí upratovačka Materskej školy na Ul. M. 

Mišíka. 

5.) Predsedníčka RŠ  informovala o požiadavke  učiteľa D. Štrbu o záštitu primátorky mesta  

pri organizovaní vianočného koncertu. Otázkou sa bude zaoberať vedenie školy a komisia 

kultúry. 

 

K bodu č.8  

Uznesenie -  tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.9 

Podpredseda RŠ poďakoval členom RŠ za účasť. Najbližšie zasadanie RŠ bude zvolané  

v mesiaci december  2014 – predpokladaný termín 2.decembra (utorok) o 17.00 h. 

 

 

 

                                                                                             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 14. 10. 2014 

  

Uznesenie č. 11/2014 

Rada školy  k o n š t a t u j e  

že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa na jej rokovaní zúčastnilo 9  z 11 riadnych 

členov. 

 

Uznesenie č. 12/2014 

Rada školy   s c h v a ľ u j e : 

Program rokovania RŠ na deň 14. 10. 2014 

 

Uznesenie č. 13/2014 

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

    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 

 

Uznesenie č. 14/2014 

Rada školy  p r e r o k o v a l a : 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L.S. v Prievidzi za školský rok 2013/2014 

 

 



 

Uznesenie č. 15/2014 

Rada školy   ž i a d a  riaditeľa školy : 

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

Termín: 02.12.2014  

b)zaslať zoznam aktivít školy členom RŠ na I. polrok šk. r. 2014/2015 a následne na II.    

 polrok                      

Termín: do 31.10. 2014 a priebežne 

c) v spolupráci s predsedníčkou RŠ  pripraviť ponukový list pre záujemcov o členstvo v  

Klube priateľov hudby a odoslať ho s návrhom koncertov záujemcom 

Termín: do 31.12.2014 

d) poskytnúť  návrh rozpočtu  ZUŠ LS na roky 2015 – 2017, ktorý predložila škola 

zriaďovateľovi na schválenie do MsZ  členom RŠ, členom RŠ z radov poslancom MsZ. 

Termín : do 31.10.2014 

 

Uznesenie č. 16/2014 

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., 30.01.2015 

 

Uznesenie č. 17/2014 

Rada školy   v y j a d r u j e  p o ď a k o v a n i e  

a)    všetkým žiakom a pedagógom ZUŠ LS, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii  

6. ročníka festivalu  FÚZIE 2014 

 b) súboru SUBINA za vzornú prezentáciu školy  v roku 2013 a v I. polroku 2014 na  24 

podujatiach . 

          

 

 

V Prievidzi dňa 14.10.  2014                                          Helena Dadíková 

                                                                             predsedníčka RŠ 

 


