
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. 3/2016 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   utorok 28.júna 2016 od 16.00 h do 17.30 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka,   

 

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

Granec, Katarína Vráblová, Mgr. Alena Včelíková, Ing. Jana Mihálová, Ing. Monika Budd, 

JUDr. Pavel Zajac, Branislav Daubner 

Neprítomní – ospravedlnení:  Július Urík, Ing. Janka Bieliková  

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 

 

Návrh programu : 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu  

 2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

 3. Správa o výsledkoch zápisu a prijímacích skúšok 

 4. Informácia o príprave rekonštrukcie hlavnej budovy školy a adaptácie nového pavilónu 

 5. Informácie o príprave nového školského roku a jesenných akcií 

 6. Rôzne: stav prípravy požiadaviek k 2.úprave rozpočtu 

 7. Uznesenie 

 8. Záver 
 

K bodu č.1       

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

otvorila a viedla predsedníčka  Helena Dadíková. Na úvod privítala prítomných 

a ospravedlnila neprítomných. Oznámila členom, že na MsZ dňa 27.06. boli  vykonané zmeny 

v radách škôl v meste Prievidza – delegovaných členov za mesto. Do ZUŠ LS bola zvolená 

Ing. B. Revayová ( kooptácia za Ing. J. Bielikovú ) a K. Čičmancová ( kooptácia za J. Uríka).  

Konštatovala, že RŠ je rokovania a uznášania schopná. Predložila  program rokovania RŠ, 

ktorý bol súčasťou pozvánky. Program rokovania RŠ bol schválený bez pripomienok. 
 

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, 2015, 2016  – 

ku dňu 28. júna 2016: 

 

ROK 2012 

Uznesenie č. 2/2012 :     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, v roku 2014 nebola fasáda celá dokončená. Ostáva v sledovaní. 

 

ROK 2015 

Uznesenie č. 2/2015 



Rada školy ž 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. 
 

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. Ostáva v sledovaní 

 

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. 0stáva v sledovaní 

 

K bodu č.3 
Riaditeľ ZUŠ  informoval členov RŠ o zápise a prijímacích skúškach. Do  ZUŠ  sa prihlásilo 

približne 100 detí , ale uvedené číslo nie je konečné, nakoľko materské školy ešte nenahlásili 

počty všetkých prihlásených detí. Počet prihlásených detí je podobný ako minulý rok. 

Absolventov  bolo  v tomto školskom roku 50. Predsedníčka RŠ sa pýtala, či stav žiakov 

nejako ovplyvní počet zamestnancov pedagogického zboru. Riaditeľ ZUŠ povedal, že 

presnejšie čísla budú až v septembri, ale je dosť pravdepodobné, že bude potrebné prijať 

nových zamestnancov – hlavne gitaristu, huslistu. Riaditeľ ZUŠ ďalej informoval, že Mgr. 

Peter  Gonda sa k 01.06.2016 vzdal funkcie zástupcu riaditeľa z rodinných dôvodov. 

Momentálne má škola len jedného zástupcu. Ja dosť pravdepodobné, že nový zástupca 

riaditeľa bude novoprijatý zamestnanec, ktorý musí  mať prvú atestáciu. 

Mgr. P. Krško a riaditeľ ZUŠ skonštatovali, že v meste Prievidza sú jedny z najnižších 

normatívov na žiaka v rámci Slovenska. 

 

 

 

K bodu č.4 

Riaditeľ ZUŠ informoval o rekonštrukcii budovy : do súťaže sa prihlásili 3 firmy. Víťaz zatiaľ 

nie je známy. K stavebným prácam je  potrebný súhlas od vlastníkov susediacich 

nehnuteľností = od p. Kacinu a Ing. Cibulu so vstupom na ich pozemky. Ing. Cibula mal 

výhrady voči vstupu na pozemok a to z dôvodu osadenia bleskozvodov, ktoré by zasahovali 



do jeho pozemku ako vecné bremeno. Je potrebné osadenie bleskozvodov vyriešiť iným 

spôsobom.  

Ako prvé sa bude robiť „čelo“ budovy a potom bočná a zadná časť budovy / tie sa môžu robiť 

aj počas školského roku /. 

Nový pavilón „A“ bude od 01.07.2016 zverený do správy ZUŠ – zmluva je už podpísaná. Je 

potreba namontovať samostatné elektromery a vodomery. Na druhom poschodí sa bude 

realizovať rekonštrukcia el. rozvodov. V jednej z tried na 2. poschodí chce oddelenie LDO 

urobiť malú divadelnú scénu. Sťahovanie LDO do pavilónu „A“ sa plánuje koncom augusta. 

Do správy ZUŠ budú zverené aj priľahlé pozemky, ktoré treba kosiť. Zatiaľ to bude pre ZUŠ 

robiť ZŠ Rastislavova a ZUŠ im to bude refundovať. 

 

K bodu č.5 

Príprava podujatí ZUŠ LS na  september 2016 

Banícka omša – účinkuje Školský orchester v rámci liturgie (Kostol Najsv. Trojice Prievidza), 

spoluúčinkuje spevácky zbor. 

Fúzie 2016 – v tomto roku sa Fúzie nedostali do grantového  programu MK SR, bude 

potrebné finančné prostriedky získať iným spôsobom. Predsedníčka navrhla riešiť 

financovanie cez Komisiu školstva a kultúry pri MsZ – dotáciou po II. úprave rozpočtu. 

 

K bodu č.6 

      Predsedníčka RŠ zdôraznila potrebu vypracovania zoznamu hudobných nástrojov, ktoré 

pôjdu ako podklad do rozpočtu mesta. Je potrebné tento zoznam vypracovať najneskôr do 

augusta. Aj k rekonštrukcii sály treba vypracovať podklady do rozpočtu. 

Riaditeľ ZUŠ informoval, že v marci   boli v budove ZUŠ na kontrole z firmy Energoinvest 

ohľadom kúrenia, prestavili hlavice a vyregulovali kúrenie Vykurovanie budovy je teda 

nateraz vyriešené. 

JUDr. P. Zajac navrhol RŠ, aby  Ing. Janke Bielikovej, ktorej končí členstvo v RŠ dňom 

01.07.2016,  bol zaslaný ďakovný list  RŠ za jej dlhoročné pôsobenie v RŠ. 

 

K bodu č.7 

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

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

zvolá na začiatok októbra 2016. 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 28. 06. 2016 

 

Uznesenie č. 10/2016 

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 9 z 11  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 výsledkoch zápisu a prijímacích skúšok 

c) Informáciu o príprave rekonštrukcie hlavnej budovy školy a adaptácie nového pavilónu 

 d) Informácie o príprave nového školského roku a jesenných akcií 

 



Uznesenie č. 11/2016 

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 do rozpočtu mesta na roky 2017, 2018, 2019 a vypracovať aj celkovú požiadavku 

na rozpočet školy. 

T. do 15.08.2016 

 

V Prievidzi dňa 28.06. 2016                                                    Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 


