
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. 1/2013 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                  štvrtok 17. januára 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, Mgr. 

Mária Sedláková, Ing. arch. Marián Hlinka, JUDr. Pavel Zajac, Juraj Ohradzanský 

Neprítomní – ospravedlnená:   Marta Jurčáková,   

Prizvaní: : riaditeľka Mgr. Gabriela Tunáčková, Ing. Martina Drexlerová – ekonómka 

 

Návrh programu:                             

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení z rokovaní  RŠ v roku 2012 

3. Informácia – štrajková pohotovosť v školstve – aktuálny stav 

4. Informácia – výberové konanie na funkciu riaditeľa (5 ročná periodicita) 

5. Rôzne ( východiská schváleného rozpočtu na rok 2013 – II. polrok šk. roka 

2012/2013, podujatia na II. polrok – príprava, dramaturgia, finančné a materiálne 

zabezpečenie, iné podľa potreby) 

6. Uznesenie 

7. 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 

a ospravedlnila neprítomnú. Zároveň pozvala členov Rady školy na slávnostnú 

akadémiu TVÁRE MESTA dňa 31. januára 2013 o 17.00 h v Dome kultúry v Prievidzi 

v rámci Roka výročí Prievidze. 

 

K bodu č.2 

Kontrola plnenia uznesení z rokovaní RŠ v roku 2012 

Predsedníčka RŠ podľa jednotlivých zasadaní  skontrolovala prijaté uznesenia.  

Uznesenia boli prehodnotené komentované tie,  ktoré sú ešte v riešení a zároveň tvoria 

prílohu tejto zápisnice. Konštatovala, že uznesenia RŠ sú splnené, resp. časť ostala 

v riešení ( viď príloha). 

 

K bodu č.3 

Informácia – štrajková pohotovosť v školstve – aktuálny stav 

Správu podal Mgr. A.Stratený, podpredseda RŠ. Vzhľadom na nový rozpočtový rok 

a nejasné financovanie sa sľúbené výsledky rokovania vlády  uskutočnia  až v tomto 

roku. Rada zväzu pracovníkov odborového zväzu o tom informovala odbory na 

školách. Štrajková pohotovosť na školách ostáva.  



H. Dadíková sa vyjadrila v rámci diskusie, že v prípade ZUŠ je stav zložitejší ako na 

ZŠ, pretože tento typ školy rodičia deťom platia a teda výpadok vyučovania má 

ekonomický dopad na rodičov. 

Všeobecne konštatovala podporu snaženiam a požiadavkám učiteľov.   

 

K bodu č.4 

Informácia – výberové konanie na funkciu riaditeľa (5 ročná periodicita) 

Predsedníčka Rady školy informovala, že zriaďovateľ ( mesto Prievidza) vyhlási 

výberové konanie koncom januára, resp. začiatkom februára 2013. Termín podania 

prihlášky bude súčasťou zverejnenia výzvy. Rada školy bude konať na podnet 

zriaďovateľa. Z tohto dôvodu bude potrebné stretnutie Rady školy v mesiaci február 

2013, resp. v termíne podľa ukončenia výberového konania. Bude zvolané operatívne. 

 

K bodu č.5 

Rôzne (východiská schváleného rozpočtu na rok 2013 – II. polrok šk. roka 2012/2013, 

podujatia na II. polrok – príprava, dramaturgia, finančné a materiálne zabezpečenie, iné 

podľa potreby) 

- východiská schváleného rozpočtu na rok 2013 – II. polrok šk. roka 2012/2013 

predkladala Ing. M.Drexlerová. V súčasnosti ešte nemá doručený rozpočet od 

zriaďovateľa. Mesto určí výšku dotácií na základe celkového rozpočtu. ZUŠ by 

mala od zriaďovateľa dostať finančnú čiastku vo výške 468 580,00 €. ZUŠ 

v novom šk. roku nebude dotovať žiakov nad 25 rokov. Touto otázkou sa bude ešte 

vedenie školy zaoberať a určia sa presné podmienky a kritériá žiakov nad 25 rokov. 

- podujatia školy v II. polroku šk. r. 2012/2013 predložila riaditeľka školy, Mgr. G. 

Tunáčková. Členom Rady školy boli mailom zaslané akcie a podujatia v II. polroku 

šk. roku 2012/2013. Členovia sa mohli k jednotlivým akciám vyjadriť. 

Predsedníčka RŠ navrhla, aby Organovo-vokálny koncert, ktorý sa bude konať 

16.05.2012 o 19.15 h v kostole Piaristov, v období Prievidzských mestských dní, 

tento bol  v spolupráci s KaSS v Prievidzi zakomponovaný aj do podujatí PMsD. 

V tejto veci žiada o spoluprácu p. riaditeľku ZUŠ s KaSS  v Prievidzi. 

Ďalej bola odporúčaná spolupráca ZUŠ s kinom Baník ohľadom robenia výstav 

a výchovných koncertov školy. Pani riaditeľka ZUŠ podala výklad a vysvetlenia 

k dôležitým a zaujímavým podujatiam školy a zároveň pozvala členov RŠ na tieto  

akcie.     

 

K bodu č.6 - diskusia 

Tento bod programu bol súčasťou diskusie  k predkladaným materiálom. 

  

K bodu č.7  

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.8 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť a za konštruktívny prístup 

k rokovaniu. 

 

 

                                                                                              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 17. 01. 2013 

  

 

Uz. 1/13 

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

    a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ z roku 2012 

    b) Informáciu o štrajkovej pohotovosti v školstve – aktuálny stav    

    c) Informáciu o termíne vyhlásenia výberového konania na funkciu 

        riaditeľa školy 

    d) Informáciu o rozpočte na rok 2013  

     e) Informáciu o návrhu plánu podujatí  na II. polrok šk. r. 2012/2013        

 

Uz. 2/13 

II. Rada školy  o d p o r ú č a: 

     a) aby bol organovo-vokálny koncert zaradený do podujatí Roku výročí mesta  

         Prievidza na rok 2013v rámci  Prievidzských mestských dní    

     b) robiť výstavy , výchovné koncerty a náborové aktivity 

         v kine Baník za spolupráce KaSS Prievidza  

  

 

  

 

 

 

V Prievidzi dňa 22. 01. 2013                                          Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

P L N E N I E     U Z N E S E N Í 

za rok 2012 

 

 

 

 

 

Uznesenie z 16. 04. 2012              

II/d –     RŠ o d p o r ú č a 

 

Požiadať MsÚ v Prievidzi o možnosť osadenia loga školy na fasádu budovy 

a informačnú tabuľu pred budovu ZUŠ 

 

 

 

Uznesenie z 05. 06. 2012 

IV. u k l  a d á  

 

           b) zorganizovať stretnutie s vlastníkom časti pozemku pod budovou ZUŠ 

               so zámerom riešenia vlastníckych vzťahov v súvislosti so schválenou zámenou 

               pozemkov v Mestskom zastupiteľstve 

 

 

 

           Uznesenie  z 10. 09. 2012 

           Splnené 

 

 

            Uznesenie z 11. 10. 2012 

II. o d p o r ú č a 

a) riaditeľke ZUŠ LS požiadať zriaďovateľa (mesto Prievidza) 

o prechod nehnuteľného majetku – oplotený areál na ulici Hollého č.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


