
 

 

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. 4/2014 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

 

 

Termín konania:                   streda 17. decembra 2014 od 17.00 h do 19.15 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 

(neskorší príchod), Mgr. Peter Krško, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína 

Vráblová,   Mgr. Nina Melišková,  JUDr. Pavel Zajac, Július Urík (neskorší príchod)  

Neprítomní – ospravedlnení:   Ing. Jana Mihalová, Ing. arch. Marián Hlinka   

Prizvaný, prítomný – hostia: riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

                             

Návrh programu:                

              

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ za obdobie roku 2012 -  2014 

3. Voľby predsedu, podpredsedu, zapisovateľa 

4. Informácia o schválenom rozpočte na rok 2015  

    a príprava investičných akcií na rok  2015 

5. Príprava aktivít ZUŠ LS na január – február 2015 

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 neprítomných. Konštatovala, že RŠ je rokovania a uznášania schopná. 

Program rokovania RŠ navrhla doplniť o Informáciu o príprave koncepcie ZUŠ LS pre 

budúce obdobie 2015 – 2017. 

 

K bodu č.2 

      Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie 

roku  2012 - 2014.   

 

Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky  

2012 *2013*2014 – stav ku dňu 17. decembra 2014 
 

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; 

Ostatné uznesenia z roku 2012 SPLNENÉ.  

 

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; 

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

Rada školy  ž i a d a  riaditeľa ZUŠ LS : 

 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 – 

ostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia z roku 2013 - SPLNENÉ.  

 

ROK 2014 

Uzn. 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, zostáva v sledovaní 

 

Uzn.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  

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 – splnené, úloha trvá, zostáva v sledovaní 

 

Uzn.č. 16/2014 zo 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 – zatiaľ nerealizované, zostáva v sledovaní 

Ostatné uznesenia z roku 2014  SPLNENÉ.  



 

K bodu č.3 

Voľby predsedu, podpredsedu, zapisovateľa Rady školy pri ZUŠ LS  

Na základe  volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 15. novembra 2014 a skutočnosti, 

že doterajším poslancom i neposlancom z volebného obdobia 2010 – 2014 skončili mandáty 

v orgánoch mesta a školských radách, s odvolaním sa na platný štatút RŠ, boli vykonané nové 

voľby. Prítomní zvolili mandátovú a volebnú komisiu ( Bieliková, Melišková ) a následne 

tajným hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov volili predsedu, podpredsedu 

a zapisovateľa Rady školy pri ZUŠ L.Stančeka. 

Navrhnutí kandidáti: 

1. predseda RŠ 

- Helena  Dadíková 

- Katarína Vráblová 

2. podpredseda RŠ 

- Peter Krško 

- JUDr. Pavel Zajac 

3. zapisovateľ RŠ 

- Ing. Jana Mihálová 

- Ing. Monika Budd 

 

Výsledky volieb: 

1. predseda RŠ 

             -   Helena Dadíková             5 hlasov  - zvolená za predsedu RŠ 

             -   Katarína Vráblová            2 hlasy 

2.   podpredseda RŠ 

             -   Peter Krško                       4 hlasy   - zvolený za podpredsedu RŠ 

             -   JUDr. Pavel Zajac             3 hlasy   

3.   zapisovateľ RŠ 

             -   Ing. Jana Mihálová           6 hlasov – zvolená za zapisovateľku RŠ 

             -   Ing. Monika Budd            1 hlas 

 

 

K bodu č.4 

 

Informácia o schválenom rozpočte na rok 2015 a príprava investičných akcií na rok 

2015 

 Informatívnu správu predložil riaditeľ ZUŠ L.S., p. Mgr.art. Bakyta. Navrhnutý rozpočet 

ZUŠ bol schválený zriaďovateľom školy na zasadnutí MsZ 25. novembra  2014. Do rozpočtu 

boli zahrnuté požiadavky a zámery školy. Rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Ako prioritu by chcel riaditeľ školy riešiť audiovizuálny odbor. Dôležitý je tento projekt 

zastrešiť ľuďmi, ktorí sú odborne zdatní a mali by mať ukončené aj pedagogické minimum. 

Projekt podporil aj podpredseda RŠ Mgr. P. Krško. 

V hudobnom odbore je potrebné vyriešiť   priestorové a materiálne zabezpečenie. Podobná 

situácia je aj v odbore LDO, kde chýba jedna trieda.  Situácia by sa dala vyriešiť prenájmom 

pavilónu Základnej školy Rastislavova. Riaditeľ ZUŠ a riaditeľka ZŠ sa stretli a rokovali 

o tomto probléme. Je potrebné konečné rozhodnutie a stanovisko zo strany zriaďovateľa. 

Situáciu je potrebné riešiť už začiatkom roka 2015, pretože po pridelení pavilónu pre potreby 

ZUŠ  je potrebná ešte úprava priestorov, čo si vyžiada  primeraný čas. 



      V sledovaní investičných akcií na rok 2015 ostáva dokončenie fasády na budove školy, 

dokončenie informačných tabúl a konečné vyriešenie vykurovania školy. Úlohy sa budú 

priebežne sledovať, kontrolovať a RŠ bude trvať na ich dokončení. 

Informácia o návrhu koncepcie  ZUŠ LS  2015-2017 

Návrh koncepcie rozvoja ZUŠ LS predložil riaditeľ Mgr.art. Anton Bakyta.  

 

K bodu č.5   

Príprava aktivít ZUŠ LS na január – február 2015 

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

Január 2015 - novoročný koncert – navrhuje sa vždy  pozvanie jedného atraktívneho hosťa. 

Pri tejto akcii je dôležitá iniciatíva zo strany mesta a spolupráca s KaSS. 

Február 2015 – metodický deň v predmete gitara (termín bude upresnený po dohode 

s lektorkou), Koncert žiakov ZUŠ.   

 

K bodu č.6  

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.7 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť a za konštruktívny prístup 

k rokovaniu. Všetkým učiteľom zaželala krásne prázdniny. Navrhla najbližšie zasadanie RŠ 

urobiť v novom roku 2015 v mesiaci február.  

 

 

 

 

                                                                                              Helena Dadíková 

                                                                                              predsedníčka RŠ 

 

Zapísala: Ing. Janka Bieliková, zapisovateľka RŠ 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo č. zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 17. 12. 2014 

  

 

Uznesenie č. 18/2014 

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  

    9 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) Voľby predsedu, podpredsedu, zapisovateľa Rady školy pri ZUŠ LS  

    c) Informáciu o návrhu koncepcie  ZUŠ LS  2015-2017 

    d) Informáciu o schválenom rozpočte na rok 2015 a príprave investičných 

        akcií na rok 2015      

    e) Informácia o príprave aktivít ZUŠ LS na január – február 2015 

 



 

Uznesenie č. 19/2014 

Rada školy   ž i a d a : 

a) riaditeľa ZUŠ LS   

1. pripraviť celkovú analýzu priestorového využitia pavilónu Základnej školy 

Rastislavova spolu aj s predpokladanými nárokmi na financovanie prevádzky 

a návrh predložiť zriaďovateľovi školy (na OŠaSoO MsÚ);  

2. sledovať dokončenie investičného zámeru školy – obnova fasády a informačné  

tabule na škole; 

3. riešiť v spolupráci so zriaďovateľom   spoluprácu KaSS a ZUŠ LS vo vzťahu 

k nájomnému pri organizovaní podujatí ZUŠ LS v KaSS;  

 

 b) predsedníčku Rady školy  ZUŠ LS  

 rokovať   s riaditeľkou KaSS    o možnostiach organizovania podujatí ZUŠ LS        ( i ďalších 

subjektov školstva ) v KaSS bez úhrady nájmu ako protislužbu za programy pre mesto. 

 

Uznesenie č. 20/2014 

 Rada školy  i n f o r m u j e : 

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

Prievidzi 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 19. 12. 2015                                                   Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 

 

 


