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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. 2/2016 

 

z ustanovujúceho zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   streda 20.apríla 2016 od 17.00 h do 19.00 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka,  

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Mgr. Peter Krško, Stanislav 

Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová, Mgr. Alena Včelíková, Ing. Jana 

Mihálová, Ing. Monika Budd, JUDr. Pavel Zajac, Branislav Daubner 

Neprítomný – ospravedlnený:  Július Urík,   

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 

Návrh programu : 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu  

 2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

 3. Správa o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2015 

 4. Výsledky hospodárenia ZUŠ LS v Prievidzi za kalendárny rok 2015 

 5. Voľby predsedu, podpredsedu a zapisovateľa rady školy 

 6. Prerokovanie Štatútu RŠ. 

 7. Informácia o príprave školských a mimoškolských aktivít ZUŠ do 30.06.2016  

 8. Rôzne ( stav prípravy investičných akcií, podnety k II. úprave rozpočtu mesta,  

     rozpočtové presuny, aktuálny stav zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie ) 

 9. Uznesenie 

 10. 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 

ustanovujúcom zasadnutí RŠ, osobitne privítala nových členov rady školy Mgr. Alenu 

Včelíkovú a  Branislava Daubnera a ospravedlnila neprítomného  Júliusa Uríka. 

Konštatovala, že RŠ je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa z 11 členov 

zúčastňuje na rokovaní 10 členov RŠ. Predložila  program rokovania RŠ, ktorý bol 

súčasťou pozvánky. Program rokovania RŠ bol schválený bez  pripomienok – viď 

uznesenie. 

 

.K bodu č.2 

      Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie 

rokov  2012 - 2016.   

 

Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky 2012, 2013, 

2014,2015  – ku dňu 20. apríla 2016: 

 

ROK 2012 

Uzn. 2/2012 zasadnutie 16.04.2012 :     II/d – požiadať MsÚ v Prievidzi o možnosť osadenia 

loga školy na fasádu budovy a 
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informačnú tabulu pred budovu ZUŠ – v riešení, bude realizované až po obnove fasády, 

v roku 2014 nebola fasáda celá dokončená, zostáva v sledovaní; 

Ostatné uznesenia z roku 2012SPLNENÉ.  

 

ROK 2013  

Uzn. č. 11/2013zasadnutie 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. 12/2013zasadnutie 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, nebola 

akceptovaná, riešenie je odložené vzhľadom na očakávanú realizáciu zateplenia plášťa budovy, 

po ktorom sa situácia zmení a následne opäť prehodnotí.   

– ostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia z roku 2013 - SPLNENÉ.  
 

ROK 2014 

Uznesenia z roku 2014  SPLNENÉ.  

 

ROK 2015 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada školyž i a d a : 

b) riaditeľa ZUŠ LS 

   1. vypracovať požiadavky na sfunkčnenie nových priestorov v pavilóne ZŠ Rastislavova 

v riešení, ostáva v sledovaní; 

    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, ostáva v sledovaní 

 

ROK 2016 

Uznesenie č. 2/2016 

Rada školy   ž i a d a : 

riaditeľa ZUŠ LS a Mgr. Petra Krška 

aby sústavne iniciovali na Odbore  územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a 

životného prostredia MsÚ v Prievidzi uskutočnenie plánovaných investičných akcií tak, aby 

boli zrealizované ešte v tomto kalendárnom roku 

v riešení, ostáva v sledovaní 
 

K bodu č.3 

           Predsedníčka RŠ oboznámila RŠ so Správou o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS 

v Prievidzi za rok 2015. V správe bol zhrnutý obsah jednotlivých zasadnutí RŠ a v závere 

spracovaný prehľad o dochádzke  jednotlivých členov na zasadnutia RŠ. 

Predsedníčka RŠ upozornila, že je potrebné napísať žiadosť na mesto o finančné prostriedky, 

ktoré boli odporučené Komisiou školstva a kultúry pri MsZ  pre spevácke zbory ZUŠ na 

riešenie ich jednotného ošatenia. 

 

K bodu č.4 

K podaniu informácie o výsledkoch hospodárenia ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2015bol 

prizvaný riaditeľ Mgr. art. Anton Bakyta.  V prílohe č.2 zápisnice je prehľad plnení príjmovej 

a výdavkovej časti  rozpočtu ZUŠ LS v roku 2015. V čerpaní rozpočtu sú zahrnuté aj účelové 
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finančné prostriedky, ktoré boli škole poskytnuté ( napr. 11 000,00 € na materiálové 

vybavenie jednotlivých odborov najmä výtvarného podľa nových požiadaviek v štátnom 

vzdelávacom programe; 2300,00 € na súťaže Jesienka, Stančekova Prievidza, gitarovú súťaž 

a kultúrne vystúpenia žiakov školy ). Kapitálové výdavky vo výške 60 000,00 € neboli v roku 

2015 vyčerpané, boli presunuté do roku 2016 z dôvodu zmeny projektu. Vlastné príjmy vo 

výške 63 000,00 € sú zohľadnené  v rozpočte. 

Riaditeľ ZUŠ RŠ informoval o plánovaných investičných akciách v roku 2016 :   

rekonštrukcia východnej a južnej strany budovy a bezbariérový vchod. Do rozpočtu na rok 

2017 je potrebné dať požiadavku na rekonštrukciu severnej strany budovy a strechy. Táto 

investičná akcia je finančne náročná, je potrebné na ňu rozpočtovať minimálne 90 tis. €. 

 

K bodu č.5 

           Na ustanovujúcom stretnutí RŠ vo volebnom období 2016 – 2020 sa v zmysle Štatútu 

RŠ volí  predseda RŠ, podpredseda RŠ a zapisovateľ RŠ.  Predsedníčka RŠ pripravila 

hlasovacie lístky na tajné voľby a RŠ zvolila  volebnú komisiu – Katarína Vráblová 

a Stanislav Granec. Uskutočnila sa tajná voľba a volebná komisia spočítala hlasy – viď 

uznesenie. 

 

Výsledky volieb: odovzdaných bolo 10 hlasovacích lístkov 

1. Predseda RŠ     -   Helena Dadíková – 9 hlasov 

2. Podpredseda    -    Mgr. Peter Krško – 7 hlasov 

                              Ing. Monika Budd – 3 hlasy 

3. Zapisovateľka  -   Ing. Jana Mihálová – 9 hlasov 

 

 

Predsedníčka RŠ informovala, že RŠ má navrhnúť kandidátov do mestskej školskej rady. Za  

ZUŠ boli RŠ navrhnutí : Helena Dadíková, Mgr. art. Anton Bakyta, Branislav Daubner. 

Všetci prítomní členovia RŠ hlasovali za navrhnutých kandidátov – viď uznesenie. 

 

Predsedníčka RŠ požiadala B. Daubnera, predsedu Združenia rodičov pri ZUŠ, aby 

informoval RŠ o činnosti združenia rodičov. B. Daubner  konštatoval,  že záujem rodičov je 

minimálny a preto vznikla potreba zmeniť stanovy združenia rodičov (  bol problém zvoliť do 

výboru združenia  potrebný počet rodičov ).ZR má zámer upraviť stanovy  už tento rok. 

 

K bodu č.6 

JUDr. Zajac navrhol, aby zo Štatútu RŠ bol vypustený článok IX. ods.6. Nové znenie štatútu 

RŠ pripraví predsedníčka RŠ a nové znenie Štatútu RŠ bude publikované na stránke školy – 

viď uznesenie. 

 

K bodu č.7 

Riaditeľ ZUŠ informoval RŠ o  príprave školských a mimoškolských aktivít ZUŠ do 

30.06.2016. Oboznámil  RŠ s postupom pri vybavovaní  pavilónu „A“ a pozemkov do správy 

ZUŠ.  

Mgr. Krško informoval o školách a školských zariadeniach v meste, ktorých rekonštrukcia je  

plánovaná. Jednou zo škôl je aj ZŠ na Rastislavovej ulici.  

Riaditeľ predstavil RŠ návrh  na vybudovanie galérijno – výstavného priestoru v pavilóne 

„A“, aby sa rozšírili a zatraktívnili výstavné priestory pre žiakov školy a rozšírila by sa aj 

možnosť výstavnej činnosti mesta. Predsedníčka RŠ navrhla, spracovať požiadavku na mesto 

týkajúcu sa vybavenia a zriadenia tohto priestoru. 

Plán aktivít do 30.06.2016 : 
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- výchovné koncerty pre ZŠ 11. a 12.5.2016 

- klavírny recitál 22.4.2016 

- absolventský koncert 28.4.2016 

- prijímacie skúšky 30.5.-1.6.2016 

- súťaž v hre na bicích nástrojoch 4.5.2016 

- triednické večierky 

 

V OC Korzo bude výstava výtvarného odboru, termín vernisáže ešte nie je určený. 

Predsedníčka RŠ upozornila, že je potrebné do II. úpravy rozpočtu mesta pripraviť 

požiadavky na financovanie potrieb školy do konca roka 2016 a do sept. 2016 pripraviť aj 

návrh na rozpočet a požiadavky na rok 2017. Zoznam požiadaviek a potrieb vypracujú 

riaditeľ v spolupráci s Mgr. P. Krškom. Riaditeľ  upozornil na havarijný stav organu a potrebu 

riešiť akustiku koncertnej sály, t.j. potrebu  výmeny podlahovej krytiny za parkety a zámer  

prebudovania  triedy VO  na malú koncertnú sálu.  

 

K bodu č.8 

         Riaditeľ informoval o počte zamestnancov ( 49 – z toho 44 pedagogických ). 

Vzdelávanie zamestnancov nie je finančne kryté a obsahovo nie je prínosom pre učiteľov 

ZUŠ.  

 

K bodu č.9 
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.10 
      Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Navrhla, že  najbližšie zasadanie RŠ 

zvolá po prijímacom konaní a klasifikačnej porade v  júni 2016. 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 20. 04. 2016 

 

Uznesenie č. 4 /2016 

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  

    10 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 - 2016   

b) Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2015 

c) Výsledky hospodárenia ZUŠ LS v Prievidzi za kalendárny rok 2015 

 d) Informáciu o príprave školských a mimoškolských aktivít ZUŠ do 30.06.2016  

 

Uznesenie. č. 5/2016 

Rada školy v o l í :  
a) Helenu Dadíkovú za predsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 20.04.2016 

počtom hlasov „9 za“ z 10 prítomných;  

b) Mgr. Petra Krška za podpredsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 

20.04.2016 počtom hlasov „7 za“ z 10 prítomných;  

c) Ing. Janu Mihálovú za zapisovateľku Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 

20.04.2016 počtom hlasov 9 za z 10 prítomných. 
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Uznesenie č. 6/2016 

Rada školy s c h v a ľ u j e 

nomináciu do mestskej školskej rady takto : 

Mgr. art. Anton Bakyta, Helena Dadíková, Branislav Daubner 

 

Uznesenie č. 7/2016 

Rada školy 

a) s c h v a ľ u j e 
zmenu Štatútu rady školy v článku IX. vypustenie ods.6 a následné prečíslovanie článku 

IX.  s účinnosťou od 20.04.2016; 

b) p o v e r u j e 
predsedníčku RŠ zabezpečiť publikovanie upraveného znenia Štatútu RŠ pri ZUŠ LS. 

 

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. 

 

Uznesenie č. 9/2016 

Rada školy   ž i a d a : 

riaditeľa ZUŠ LS a Mgr. Petra Krška 

pripraviť zoznam inventáru ( hudobných nástrojov) pre potreby školy  ako podklad na 

požiadavku rozpočtu na rok 2017. 
 

 

 

 

V Prievidzi dňa 20. 04. 2016                                                _______________________ 

JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

_______________________ 

   Helena Dadíková 

                                                                                            predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

_______________________ 

    Mgr. art. Anton Bakyta 

                                                                                              riaditeľ školy 

 

. 


