
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. 1/2019 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:  pondelok 21. januára o 16.30 – 18.30 h 

 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka v Prievidzi 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Branislav Daubner,   Ing. Monika 

Budd, Stanislav Granec, Mgr. Peter Krško,  Juraj Polák, Mgr. Beáta Révayová, Mgr. Lucia 

Vrtelová, JUDr. Pavel Zajac 

 

Neprítomná – ospravedlnená : Ing. Jana Mihálová 

Prizvaný–  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

    

Použitie skratiek  v texte zápisnice :  

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi : ZUŠ LS 

Rada školy : RŠ  * VO : výtvarný odbor *  LDO : literárno - dramatický odbor 

Mestské zastupiteľstvo : MsZ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky : MŠVVaŠ SR 

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.  : TSMPD 

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi : KŠaK 

 

Návrh programu : 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Personálne zmeny v RŠ po ustanovujúcom MsZ v Prievidzi na r. 2018 - 2022  

3. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

4. Informácie o schválenom rozpočte  ZUŠ LS na rok 2019 

5. Informácie o riešení bezpečnosti dopravy na Rastislavovej ulici.- opakované výzvy pre     

    zriaďovateľa 

6. Príprava osláv výročia vzniku školy                                                            

7. Príprava podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka  2018/2019 ( Stančekova Prievidza, Fúzie, 

Borákova Prievidza, výchovné koncerty pre ZŠ a iné aktivity a ich financovanie).                                                                                                                                               

8. Rôzne 

9. Uznesenie, záver 

 

K bodu č.1       

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

Dadíková. Na úvod privítala prítomných a ospravedlnila neprítomných. Konštatovala, že RŠ je 

rokovania a uznášania schopná. Predložila  program rokovania RŠ, ktorý bol súčasťou 

pozvánky. Prítomní program rokovania RŠ jednohlasne schválili – viď uznesenie. 

 

 



K bodu č. 2 

H. Dadíková informovala, že dňa 03.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie ustanovujúceho 

Mestského zastupiteľstva v Prievidzi po voľbách do orgánov samosprávy konaných 10. 

novembra 2018. Za mesto Prievidza boli delegovaní, resp. schválení  štyria  zástupcovia 

mesta Prievidza do Rady školy pri ZUŠ LS (Katarína Čičmancová, Helena Dadíková, Juraj 

Polák,  Ing. Beáta Révayová) na roky 2018 - 2022. 

Odporučila, aby sa vzhľadom na príslušné ustanovenia Štatútu Rady školy pri ZUŠ LS  

uskutočnila tajná voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ . Mgr. P. Krško pripravil 

hlasovacie lístky a prítomní si zvolili 2 člennú volebnú komisiu, ktorá vykonala voľby.  

Následne prítomní podali návrhy na jednotlivé volené funkcie.  

Volebná komisia bola zvolená aklamačne v zložení : Mgr. P. Krško, Ing. B. Révayová.  

Po vykonaní tajnej voľby a sčítaní hlasov pre jednotlivých kandidátov, vyhlásila volebná 

komisia výsledky : 

 * predseda: H. Dadíková 9 hlasov, R. Daubner 1 hlas 

*  podpredseda: Mgr. P. Krško 9 hlasov, M. Budd 1 hlas 

*  zapisovateľ: Ing. J. Mihálová 7 hlasov, Mgr. L. Vrtelová 3 hlasy 

Hlasovacie lístky z tajnej voľby tvoria súčasť zápisnice – viď uznesenie. 

 

K bodu č. 2 

Predsedníčka vykonala kontrolu plnenia uznesení RŠ. 

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

– ku dňu  21.januára 2019 

 

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 Komisii dopravy, výstavby, územného 

plánu a životného prostredia   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 - v riešení. 
 

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 preložila RŠ návrh na financovanie základného 

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

tvoril prílohu zápisnice  č. 4/2018. 

 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 =   hľadanie nových priestorov 

a ich prispôsobovanie na možnosť vystavovania. 

NESPLNENÉ – zostáva v sledovaní 

 

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. 

 

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) – ČIASTOČNE  

SPLNENÉ,  je potrebné doriešiť ešte možnosť nahrávania – vybudovaný  pult, digitálny 

mix YAMAHA a chýba : počítač s nahrávacím softvérom  a zvukovou kartou, digitálny 

stage box na prívod signálu z pódia do mix ( cca 3000,00 €). 

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

NESPLNENÉ - požiadavke zatiaľ nebolo vyhovené, zostáva v sledovaní, schválené 

financovanie v  rozpočte na rok 2019 vo výške 30 000,00 € nepokrýva celý rozsah potrebnej 

výmeny. 

 

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, výmena 

okien v riešení – viď uzn.8/2017. 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Rada školy  žiada predsedníčku RŠ 

zorganizovať stretnutie s vedením mesta ohľadom možností zvýšenia kapacity internetového 

pripojenia školy. 

INFO k uzneseniu : predsedníčka sa opakovane pokúšala o stretnutie so ZPM. 

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 

 

 K bodu 4: 

Informácie o schválenom rozpočte  ZUŠ LS na rok 2019 podal riaditeľ ZUŠ LS. 



V schválenom  rozpočte na rok 2019 sú pokryté mzdy zamestnancov a základné prevádzkové 

potreby. Pokrytie principiálne v poriadku, berie sa do úvahy aj zvýšenie platu učiteľov.  

Nejasnosti sú s krytím nákladov na príspevky zamestnancom na dovolenky 

(dovolenkové poukazy). 

H. Dadíková upozornila, že v rozpočte je schválený aj nákup úžitkového vozidla a výmena 

okien v „A“ pavilóne.  

V súvislosti s budovou pavilónu „A“ bola opätovne vznesená požiadavka na riešenie 

spojovacej chodby so ZŠ, ktorú ZŠ používa ako sklad.  

Predsedníčka RŠ upozornila, že riaditeľ školy, učitelia aj rodičia už  vzniesli požiadavku na 

spriechodnenie vstupu do pavilónu „A“, kde je VO a LDO, aby žiaci ZŠ Rastislavova, ktorí 

navštevujú ZUŠ LS (VO a LDO) nemuseli vychádzať z budovy školy, prezúvať sa a obchádzať 

školu, aby sa dostali do pavilónu „A“. 

Tento problém by mal riešiť zriaďovateľ oboch škôl direktívnym spôsobom - viď uznesenie . 

Členovia RŠ v rámci rozpravy k tomuto bodu rokovania sa opätovne  vyjadrili k pretrvávajúcim 

problémom, ktoré sa niekoľko rokov nedarí riešiť a ktoré je pre budúci rozvoj a zachovanie 

kvality školy potrebné zohľadniť v personálnej politike i finančnom a materiálnom 

zabezpečení školy v rokoch 2019 - 2021: 

- zabezpečenie ďalších kvalifikovaných kádrov pre výučbu v hudobnom odbore ( dychové  

nástroje, umelecký vedúci súborov a orchestrov, a pod.); 

-  doplnenie chýbajúcich hudobných nástrojov ( organ, prenosné tympany) 

-  riešenie havarijných stavov na objekte „A“ pavilónu (okná, fasáda) 

-  riešenie dvora a átria pre potreby VO =  výsadba okolo plota ( žiadaná od roku 2016)  

-  zabezpečenie realizácie reklamovaných prác ( balkóny na hlavnej budove)  

-  dokončenie opravy hlavnej budovy (strecha) 

-  zabezpečenie kosačky na trávnaté plochy dvora pavilónu „A“ 

-  zabezpečenie pódia do dvora pavilónu „A“ 

 RŠ odporučila zriaďovateľovi, zohľadniť tieto požiadavky ZUŠ LS – viď uznesenie.  

 

K bodu č. 5 

Informácie o riešení bezpečnosti dopravy na Rastislavovej ulici.- opakované výzvy pre     

zriaďovateľa boli predmetom rokovania už opakovane od roku 2015. Súčasný stav : 

v rozpočte mesta boli plánované finančné prostriedky na rok 2018 vo výške 24 tis. €  na 

riešenie prechodu pre chodcov na Rastislavovej ul. Predsedníčka RŠ sa  informovala  v júni 

2018  na odbore výstavby na  realizáciu,   bolo jej oznámené,  že akcia je pripravovaná. Ku 

dňu konania RŠ, t. j. 21.1.2019,  nebola  požiadavka, ktorá je v riešení  od januára 2015, 

splnená. Ako dôvod bolo uvedené, že  Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ namietala 

pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 náklady na vybudovanie priechodu pre chodcov.    

 

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. 

 

V januári 2019  Mgr. P. Krško navštívil  vo veci prechodu Odbor územného plánovania, 

stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ v Prievidzi kde s vedúcim 

oddelenia Ing. Štefanom Bačom rokoval o tejto investícii.  Upozornil na chyby v návrhu, 

pretože je problém s parkovacím miestom ktoré zavadzia výstavbe priechodu, tak aby logicky 

ústil pred hlavným vchodom do budovy školy. Zároveň dal podnet na vytvorenie ďalších 

parkovacích miest na Rastislavovej ulici. Financovanie výstavby prechodu bude potrebné 

riešiť pri I. úprave rozpočtu mesta na rok 2019 cez Komisiu dopravy a výstavby, životného 

prostredia pri MsZ. Prítomní návrh na riešenie problému realizácie priechodu pre chodcov 

formou petície rodičov, navrhnutú B. Daubnerom, zamietli.  



 

K bodu č. 6  

Príprava osláv výročia vzniku školy                                                            

POZNÁMKA k výročiu školy : Žiadosť podaná Alžbetou Pappovou na Referát Ministerstva 

školstva a národnej osvety v Bratislave. V roku 1936 bola po jej neskoršom doplnení schválená    

31. októbra 1939. Presný názov školy znel: Súkromná hudobná škola Alžbety Pappovej. Na 

základe žiadosti Alžbety Pappovej a rozhodnutím vládneho komisára mesta bola 14. apríla 

1943 zriadená Mestská hudobná škola v Prievidzi. 

ROK 2019 = 80. Výročie založenia Súkromnej hudobnej školy Alžbety Pappovej – ako 

predchodca dnešnej ZUŠ LS. 

Veľký koncert k výročiu školy – streda 24.   apríla 2019 – generálka, štvrtok 25. apríla 

o 17.00 h  v Dome kultúry v Prievidzi, rezervácia miestností. Program bude   pozostávať  

hlavne z vystúpení hudobných súborov, aby sa mohlo prezentovať čo najviac žiakov. 

H. Dadíková upozornila na možnosť udelenia ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza: 

- RŠ odporučila, aby ZUŠ LS  bola udelená CENA MESTA PRIEVIDZA za výrazný podiel 

na výchove a vzdelávaní detí i dospelých v oblasti hudby, hovoreného slova, výtvarnej tvorby 

a tanca a reprezentáciu mesta na umeleckých súťažiach a festivaloch na Slovensku i v 

zahraničí 

- RŠ odporučila udeliť ocenenie najdlhšie pôsobiacim pedagógom – CENU PRIMÁTORKY –  

za osobitný prínos v oblasti umeleckého vzdelávania 

- RŠ odporučila riaditeľovi ZUŠ LS udeliť ĎAKOVNÝ LIST vybraným pedagogickým 

a nepedagogickým zamestnancom školy za podiel na rozvoji ZUŠ LS pri príležitosti  80. 

výročia založenia školy  

 - RŠ odporučila riaditeľovi podať požiadavku  na zabezpečenie finančného krytia osláv na 

KŠaK pri MsZ. 

  

K bodu č. 7 

Príprava podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka  2018/2019 – v tomto období sa uskutoční  

niekoľko významných podujatí celomestského i celoslovenského charakteru : Stančekova 

Prievidza, Fúzie, Borákova Prievidza, výchovné koncerty pre ZŠ a iné aktivity. Organizácia 

festivalov, ktorých vyhlasovateľom je ZUŠ LS, je zohľadnená v rozpočte.   

Kalendár podujatí tvorí prílohu zápisnice.    

 

K bodu č. 8 

Rôzne 

a) V rámci tohto bodu rokovania bola podaná informácia o prípravách osláv Dňa učiteľov 

2019.  

b) Opätovne vznesená požiadavka zástupcu rodičov na sprístupnenie prechodu prechod medzi 

pavilónmi ZŠ na Rastislavovej ul. a pavilónom „A“, ktorý prevádzkuje ZUŠ LS.  

c) Potrebu spracovania štúdie budovy ZUŠ LS prezentoval riaditeľ školy. Plán – projekty, 

ktoré treba urobiť (napr. zateplenie, výmena okien, svetiel, prechod..) – požiadavka na 

financovanie tejto štúdie na mesto, hľadanie zdrojov aj v Združení rodičov. ZR bude rokovať 

s riaditeľom ZUŠ o architektonickej štúdii na rekonštrukciu ZUŠ – pavilónu „A“. ZR presadí 

návrh na financovanie. Je potrebné  hľadať zdroje  príspevkov do ZR aj v spolupráci s väčšími 

firmami (podiel z dane = 2%). 

d)Riaditeľ ZUŠ LS – stále pretrváva požiadavka na odstránenie stavebných nedostatkov po  

rekonštrukcii budovy ZUŠ LS.  

 

K bodu č. 9 

Uznesenie z 1. RŠ ZUŠ LS v roku 2019 tvorí prílohu zápisnice. 



 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť a informovala ich, že správu o činnosti Rady 

školy pri ZUŠ LS za rok 2018 doručí prostredníctvom  e – mail pošty v stanovenom termíne ( 

do 31.03.2019) všetkým členom i riaditeľovi školy.      

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 21. 01.2019 

 

Uznesenie č. 1 /2019 

I. Rada školy  konštatuje : 

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

10 z 11 riadnych členov 

 

II. Rada školy schvaľuje : 

a) program rokovania na deň 21.januára 2019 

 

III. Rada školy  berie  na vedomie : 

a) vyhodnotenie uznesení za roky 2015 - 2018 

b) informáciu o schválenom rozpočte na rok 2019 pre ZUŠ LS 

c) informáciu o príprave osláv 80. výročia školy 

d) informáciu o pripravovaných podujatiach na II. polrok šk. roka 2018/2019 

  

Uznesenie č. 2/2019 

I. Rada školy volí 

a) volebnú komisiu v zložení : Mgr.Peter Krško a Ing. Beáta Révayová 

b) predsedu  RŠ – Helenu Dadíkovú   

c) podpredsedu RŠ – Mgr. Petra Krška 

d) zapisovateľku – Ing. Janu Mihálovú  
 

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;  
 

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;  
 

c ) riešiť požiadavku ZUŠ LS a rodičov z roku 2017 s vedením ZŠ na Rastislavovej ul. na 

sprístupnenie prechodu medzi pavilónmi ZŠ a pavilónom „A“ v užívaní ZUŠ LS z dôvodu 

bezpečnosti detí;  
 

d) zaujať stanovisko k pretrvávajúcim problémom, ktoré sa niekoľko rokov nedarí riešiť 

a ktoré je pre budúci rozvoj a zachovanie kvality školy potrebné zohľadniť v personálnej 

politike i finančnom a materiálnom zabezpečení školy v rokoch 2019 - 2021: 

- zabezpečenie ďalších kvalifikovaných kádrov pre výučbu v hudobnom odbore ( dychové  

   nástroje, umelecký vedúci súborov a orchestrov, a pod.); 



- doplnenie chýbajúcich hudobných nástrojov ( organ, prenosné tympany) 

-  riešenie havarijných stavov na objekte „A“ pavilónu (okná, fasáda) 

-  riešenie dvora a átria pre potreby VO =  výsadba okolo plota ( žiadaná od roku 2016)  

-  zabezpečenie realizácie reklamovaných prác ( balkóny na hlavnej budove)  

-  dokončenie opravy hlavnej budovy (strecha) 

-  zabezpečenie kosačky na trávnaté plochy dvora pavilónu „A“ 

-  zabezpečenie pódia do dvora pavilónu „A“ 

 

Uznesenie č. 4/2019 
I. Rada školy odporúča MsZ   

udeliť  ZUŠ LS  CENU MESTA PRIEVIDZA za výrazný podiel na výchove a vzdelávaní 

detí i dospelých v oblasti hudby, hovoreného slova, výtvarnej tvorby a tanca a reprezentáciu 

mesta na umeleckých súťažiach a festivaloch na Slovensku i v zahraničí pri príležitosti 80. 

výročia založenia školy 

 

II. Rada školy odporúča primátorke mesta 

 udeliť CENU PRIMÁTORKY  vybraným pedagógom ZUŠ LS za osobitný prínos v oblasti 

umeleckého vzdelávania pri príležitosti  80. výročia založenia školy  

 

III. Rada školy odporúča riaditeľovi ZUŠ LS 

udeliť ĎAKOVNÝ LIST vybraným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy 

za podiel na rozvoji ZUŠ LS pri príležitosti  80. výročia založenia školy  

 

 

 

  

 

V Prievidzi dňa 21.01. 2019 

 

Zapísali : 

Mgr. Lucia Vrtelová a  Helena Dadíková                                   Helena Dadíková 

                                                                                          predsedníčka RŠ 
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