
     Rada školy pri Základnej umeleckej škole L. Stančeka, Rastislavova 745/13, Prievidza  

  

Z á p i s n i c a  č. 1/2018 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka, Prievidza 

 

Termín konania: pondelok 05. marca 2018 od 17.00 h do 19.00 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stanček , Prievidza 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Katarína Čičmancová Mgr. Peter Krško, JUDr. Pavel 

Zajac, Branislav Daubner, Mgr. Beáta Révayová,  Ing. Monika Budd, Stanislav Granec, Mgr. Lucia Vrtelová, 

Katarína Vráblová, Ing. Jana Mihálová 

 

Neprítomná – ospravedlnená: 0 

 

Prizvaní, prítomní–  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

   Mgr. Zuzana Haragová 

 

Použitie skratiek  v texte zápisnice :  

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi : ZUŠ LS 

Rada školy : RŠ 

Mestské zastupiteľstvo : MsZ 

 

Návrh programu : 

 

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

3. Správa  o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2017                                       

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka za  

     I. polrok šk. roku 2017/2018 

5. Informácie o  adaptačných prácach v budovách ZUŠ LS  

6. Informácie o riešení bezpečnosti dopravy na Rastislavovej ulici.                                                               

7. Príprava podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka  2017/2018 ( Stančekova Prievidza, Fúzie,  Borákova 

Prievidza, výchovné koncerty pre ZŠ a iné aktivity).        

8. Rôzne 

9. Uznesenie, 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 tomto roku a skonštatovala, že všetci 

členovia RŠ sú prítomní. RŠ je rokovania a uznášania schopná. Predstavila program rokovania RŠ. Program 

rokovania RŠ bol jednohlasne schválený. 

Rokovanie RŠ sa začalo bodom rôzne, nakoľko bola prizvaná Mgr. Haragová, aby informovala RŠ o príprave 

zahraničného projektu – Koncertno-poznávacie  turné Salzburg – Bazilej – Mníchov a okolie. ZUŠ Ladislava 

Stančeka bola v minulom roku oslovená chlapčenským speváckym zborom z Bazilei so žiadosťou o pomoc pri 

realizácii koncertu v Prievidzi a s ubytovaním detských členov zboru v rodinách. V rámci reciprocity ich potom 

oslovila  ZUŠ LS, že by radi vycestovali koncertovať do Bazilei. Na tento projekt získali financie z Fondu na 

podporu umenia vo výške 3000,-€ ale výdavky sú omnoho vyššie. Preto Mgr. Haragová informovala o programe 

projektu a  o predbežnej vykalkulovanej výške nákladov, o počte osôb, ktoré by mali vycestovať a aj ktoré 

súbory zo ZUŠ sa projektu zúčastnia. Mgr. Haragová požiadala RŠ o pomoc, či už pri získavaní finančných 

prostriedkov, alebo aj inú formu pomoci ( pomôcť s ubytovaním napr. v Salzburgu, kde predsedníčka RŠ má 

kontakty ). 

B. Daubner povedal, že určitý finančný obnos  by mohol byť poskytnutý  aj zo združenia rodičov ( približne 

2000,00 € ), ale táto čiastka môže ísť len  na výdavky žiakov. 

Predsedníčka RŠ odporučila Mgr. Haragovej, aby si škola dala žiadosť o finančnú podporu projektu do komisie 

športu, mládeže a voľnočasových aktivít a na odbor školstva.  

 

K bodu č. 2 

Predsedníčka vykonala kontrolu plnenia uznesení RŠ. 



Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky 2015, 2016,2017  – ku dňu 05. marca  

2018: 

 

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).  

v riešení, zostáva v sledovaní. 

POZNÁMKA : v rozpočte mesta sú plánované finančné prostriedky na rok 2018 na riešenie prechodu pre chodcov 

na Rastislavovej ul., preds. RŠ sa  informovala  na odbore výstavby o realizácii, je pripravovaná. 

 

ROK 2016 

Uznesenie č. 8/2016 

Rada školy   ž i a d a : 

riaditeľa  ZUŠ LS  

o prípravu  projektu  galérie pre potreby ZUŠ a mesta Prievidza vrátane požiadavky financovania tohto zámeru.  

Zostáva v sledovaní, úloha zatiaľ nesplnená ! 

 

Uznesenie č.16/2016 

I. Rada školy ž i a d a  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, úloha zatiaľ nesplnená ! 

 

Uznesenie č. 8/2017 

 Rada  školy  žiada  zriaďovateľa 

a) riešiť financovanie nutnej rekonštrukcie koncertnej sály podľa predložených požiadaviek 

( podlahy, obklady, resp. úprava stien, riešenie zvýšenia pódia, ozvučenie) 

b)  zabezpečiť výmenu okien na pavilóne „A“ v roku 2017 z dôvodu havarijného stavu. 

Splnené v bode a) s tým, že je potrebné dofinancovanie; zostáva v sledovaní; 

 v bode b) nebolo požiadavke zatiaľ vyhovené. Zostáva v sledovaní. 

 

Uznesenie č. 10/2017 

Rada školy  odporúča   riaditeľovi  školy 

žiadať zriaďovateľa o dofinancovanie aktuálnych potrieb školy z rozpočtu mesta v roku 2017:  

a) úprava koncertnej sály v rozsahu na základe prebiehajúceho prieskumu trhu;   

b)  podstienka pri budove „A“ pavilónu v rozsahu na základe už uskutočneného prieskumu trhu. 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
 

Uznesenie č. 14/2017 

Rada školy ukladá 

Mgr. Petrovi Krškovi predložiť písomný návrh zmien Štatútu RŠ pri ZUŠ LS. 

Splnené, návrh zmeny bol súčasťou rokovania RŠ, vypúšťa sa zo sledovania. 
 

K bodu č.3  

Predsedníčka RŠ oboznámila RŠ so Správou o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2017, ktorá 

bola zaslaná všetkým členom RŠ. RŠ sa v roku 2017 stretla tri razy. V správe bol zhrnutý obsah jednotlivých 

zasadnutí RŠ a v závere spracovaný prehľad o dochádzke  jednotlivých členov na zasadnutiach  RŠ. 

 

K bodu č.4 

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

výsledkoch žiakov k I. polroku školského roku 2017/2018. Správa, ktorú prezentoval pomocou dataprojektoru, 

obsahovala jednotlivé prehľadové tabuľky o počtoch žiakov v odboroch. Celkový počet žiakov je 1063, žiakov v 

prípravnom štúdiu je 321. Informoval, že v niektorých oddeleniach hudobného odboru  ZUŠ sa vyskytujú 

problémy (napr. personálne obsadenie v dychovom oddelení). Je potrebné  posilniť aj tanečný odbor, ktorý má 

ale veľkú konkurenciu v súkromnom „sektore“.  

 

 



K bodu č.5 

      Riaditeľ ZUŠ informoval RŠ ohľadom adaptačných prác na budovách ZUŠ.   Práce boli vykonané na  

koncertnej sále, zlepšila sa akustika, zvýšilo sa pódium ( položený dubový parket, ktorý sa dá prebrúsiť, keď to 

bude potrebné ), prerobené je aj ozvučenie koncertnej sály. Ďalej informoval, že škola má záujem  dokúpiť 

závesy do sály a potom vyrobiť aj nové logá. Prerábala sa  učebňa 210 na malú koncertnú sálu. Je potrebné do 

nej dokúpiť nové stoličky, skrinky a doriešiť  akustiku. Malú koncertnú sálu škola využila aj počas súťaže 

Stančekova Prievidza, lebo bol veľký počet súťažiacich a boli potrebné dve poroty. 

Riaditeľ informoval RŠ, že mesto dalo do rozpočtu školy 1500,00 € na osvetlenie pavilónu „A“. Škola tam mieni 

osadiť LED svetlá. Tento rok by sa vymenilo osvetlenie na prízemí, lebo finančné prostriedky by nepokryli 

náklady na celý pavilón. ZUŠ dostala aj  3000,00€ na rekonštrukciu brány k pavilónu „A“ z Nábrežia sv. 

Metoda.  

Riaditeľ informoval, že škola má nevyhovujúce internetové pripojenie. Predsedníčka RŠ sa pokúsi zorganizovať 

stretnutie s vedením mesta, na tému internetového pripojenia škôl. 

Riaditeľ informoval RŠ, že do rozpočtu mesta sa nedostala oprava strechy školy. Je nutné, aby sa  do úpravy 

rozpočtu  navrhli pre ZUŠ financie  navyše, aj keď nie na celú opravu strechy, ale aspoň na jej časť. Riaditeľ 

ZUŠ chce osloviť Ing. arch. A. Hlinku, aby pre školu vypracoval celkovú  štúdiu na pavilónu „A“ a priľahlých 

pozemkov. 

 

K bodu č.6 

K riešeniu bezpečnosti dopravy na Rastislavovej ulici  podala informáciu predsedníčka RŠ, uviedla, že v tomto 

roku bude vybudovaný priechod pre chodcov pred budovou ZUŠ, jeho vybudovanie je už zahrnuté aj v rozpočte 

mesta. 

 

K bodu č.7 

O príprave podujatí informoval riaditeľ školy.  

Zoznam akcií: 

08.03.2018 – koncert žiakov  

20.03.2018 – Literárno-hudobné soireé 

22.03.2018 – Borákova Prievidza 

26.03.2018 – Školská klavírna súťaž 

20.-21.04.2018 – Fúzie 

Mgr. Krško predstavil program Fúzii 2018 a účinkujúcich. Skonštatoval, že napriek tomu, že sa jedná o 10. ročník,  

nedostali od Fondu na podporu umenia (FnPU) žiadnu dotáciu na koncertné aktivity. Finančné krytie Fúzií je 

náročné a preto musia hľadať ďalšie spôsoby financovania. Organizačný výbor podal žiadosť prostredníctvo OZ 

K- 2000 aj o grant na FnPU v  programovej výzve Hudba a vzdelávanie, ale výsledky budú známe až 30. apríla 

2018. Organizátori festivalu chcú požiadať o dodatočnú finančnú podporu  mesto Prievidza a partnerov z radov 

miestnych podnikateľov. 

V druhej polovici mája sa chystajú aj výchovné koncerty, pripravuje sa vyraďovanie absolventov a konajú sa aj 

triedne večierky, či metodické dni... 

 

K bodu č.8 

a.) Tomuto bodu sa RŠ venovala aj na začiatku zasadnutia – Mgr. Haragová oboznámila RŠ   s plánovaným 

projektom - Koncertno-poznávacie  turné Salzburg – Bazilej – Mníchov a okolie. 

b.) Mgr. Krško vypracoval nový štatút RŠ podľa predkladaných návrhov, nový štatút RŠ prijala jednohlasným 

hlasovaním. 

Predsedníčka RŠ sa informovala na  výberové konanie na riaditeľa ZUŠ, nakoľko terajšiemu riaditeľovi končí 

funkčné obdobie. Riaditeľ ZUŠ povedal a členovia RŠ s ním súhlasili, že by bolo dobré, keby sa funkčné 

obdobie riaditeľa končilo vždy ku koncu školského roku a nový riaditeľ aby začínal od 1.júla kalendárneho roka 

z hľadiska činnosti školy. 

 

K bodu č.9 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Najbližšie zasadanie RŠ sa bude konať podľa potreby 

v súviolostoi s výberovým konaním na riaditeľa.  

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

 

 

 

 



 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 05. 03. 2018 

 

 

Uznesenie č. 1 /2018 

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  

    11 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 2015 - 2017 

 b)   Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2017 

 c)   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka za  

       I. polrok šk. roku 2017/2018 

d)   Informácie o adaptačných prácach v budovách ZUŠ LS 

e)   Informáciu o riešení bezpečnosti dopravy na Rastislavovej ulici – vybudovanie priechodu pre  chodcov 

f)   Zoznam pripravovaných podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka 2017/2018 

 

Uznesenie č. 2/2018 

Rada školy   odporúča vedeniu školy: 

podať žiadosť na finančný príspevok do Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít na projekt Koncertno-

poznávacie  turné Salzburg – Bazilej – Mníchov a okolie. 

 

Uznesenie č. 3/2018 

Rada školy  odporúča zriaďovateľovi: 

 zvážiť možnosť  nákupu stoličiek do malej koncertnej sály. 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Rada školy   žiada zriaďovateľa: 

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

 

Uznesenie č. 5/2018 

Rada školy  žiada predsedníčku RŠ 

zorganizovať stretnutie s vedením mesta ohľadom možností zvýšenia kapacity internetového pripojenia školy. 

 

Uznesenie č. 6/2018 

 Rada školy  berie na vedomie, že: 

 najbližšie rokovanie sa uskutoční v podľa potreby ( voľba riaditeľa školy ) 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 05.03. 2018 

 

                                                                                                     Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 

 

 


