
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. 1/2017 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania: utorok 07.marca 2016 od 17.00 h do 19.00 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka,   

 

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

Ing. Jana Mihálová, JUDr. Pavel Zajac, Branislav Daubner, Katarína Čičmancová, Mgr. Beáta 

Révayová 

 

Neprítomní – ospravedlnení:  Mgr. Alena Včelíková, Ing. Monika Budd, Stanislav Granec 

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 

 

 

Návrh programu : 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu  

 2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

 3. Voľby predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ. 

 4. Správa o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2016 

 5. Informácia o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ L.Stančeka  

     za  I. polrok šk. roku 2016/2017 

 6. Informácie o adaptačných prácach v budovách ZUŠ LS 

 7. Informácie o riešení bezpečnosti dopravy na Rastislavovej ulici 

 8. Príprava podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka 2016/2017 ( Stančekova Prievidza, Fúzie,  

Boráková Prievidza, výchovné koncerty pre ZŠ – Šípková Ruženka, triedne koncerty, 

účasť žiakov na súťažiach, festivaloch, prehliadkach a iné aktivity ) 

 9. Rôzne 

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

rokovania RŠ, ktorý bol súčasťou pozvánky. Program rokovania bol rozšírený o voľbu 

predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ. Program rokovania RŠ bol jednohlasne schválený. 
 

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 07. marca  2017: 

 

 



ROK 2012 

Uzn. 2/2012 : II/d – požiadať MsÚ v Prievidzi o možnosť osadenia loga školy na fasádu 

budovy ainformačnú tabulu pred budovu ZUŠ – v riešení, bude realizované až po definitívnej 

obnove fasády 

Ostáva v sledovaní. 

 

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,ostáva v sledovaní 

 

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.  

Ostáva v sledovaní 

 

Uznesenie č. 15/2016 

I. Rada  školy  ž i a d a  z r i a ď o v a t e ľ a 

   v záujme ochrany zdravia a života žiakov ZUŠ LS bezodkladne riešiť vybudovanie  

   priechodu 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 – riešené,  

s výsledkom  riešenia nie je RŠ spokojná, toto znenie vypúšťa zo sledovania, bude 

postupovať iným spôsobom. 

 

II. Rada školy o d p o r ú č a  Združeniu rodičov pri ZUŠ LS 

  aby vystúpilo s požiadavkou na vybudovanie priechodu pre chodcov  medzi hlavnou  

  budovou ZUŠ LS a „pavilónom A“ na Rastislavovej ul. na MsZ konanom dňa 3.10.2016. 

  Z: predseda ZR                                                                       

Splnené. Stretnutie s PM neúspešné, vypúšťa sa zo sledovania. 
 

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 

Ostáva v sledovaní. 

 

K bodu 3: 

Po kontrole uznesení  bola uskutočnená voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ. Do 

volebnej komisie boli navrhnutí Katarína Vráblová a Mgr. Beáta Révayová.  

Výsledky volieb: 

1. Predseda – Helena Dadíková...............7 hlasov 

       Mgr. Peter Krško................1 hlas 

2. Podpredseda – Mgr. Peter Krško .................5 hlasov 

  Branislav Daubner................2 hlasy 

  JUDr. Pavel Zajac................1 hlas 



3. Zapisovateľ – Ing. Jana Mihálová.........6 hlasov 

                        Mgr. Beáta Révayová.....1 hlas 

   Katarína Vráblová..........1 hlas 

 

K bodu č.3 

Správu o činnosti RŠ v r.2016 predložila predsedníčka RŠ H. Dadíková, ktorá informovala, že 

v r.2016 sa konali štyri zasadnutia RŠ. Predložená Správa o činnosti RŠ v r.2016 bude 

prílohou zápisnice a bude zrejnená na web stránke školy. 

 

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:  

celkový počet klasifikovaných žiakov  = 1153          z toho: 

v skupinových odboroch                           = 659 

v individuálnych odb.                               = 494 

Väčšina žiakov prospela s vyznamenaním.  

Účasť žiakov na súťažiach a ich výsledky sú zverejňované priebežne počas celého školského 

roku. V prvom polroku bolo celkovo 8 súťaží, zúčastnilo sa ich 25 žiakov  a 21 žiakov získalo  

umiestnenie. 

Riaditeľ školy informoval aj o financiách z vlastných zdrojov školy, ktoré boli potrebné  na 

prerábanie, alebo na nákup vybavenia školy ( napr. výmena linolea v triede 216, police na 

nástroje, obaly na nástroje pre orchester, pulty a lampy na pulty, saxofóny, trombón,...)  

Predsedníčka RŠ upozornila, že sa pripravuje 1. úprava rozpočtu mesta, preto je potrebné  

v stanovenom termíne požiadať mesto o navýšenie rozpočtu.   

Riaditeľ ďalej informoval, že je potrebné   riešiť aj správu počítačovej siete, nakoľko škola 

má už 20 počítačov, ktoré je treba udržiavať. Riaditeľ môže  zabezpečiť odborníka, ktorý 

pracuje na živnosť. Náklad na túto službu by bol približne  30,00 € / mesiac.( Vypracoval pre 

školu aj modul aktivity, t.j. bodové hodnotenie zamestnancov za rôzne aktivity, ktoré 

vykonávajú. ) 

 

K bodu č.5 

Riaditeľ ZUŠ opätovne pripomenul nutnosť rekonštrukcie koncertnej sály ZUŠ, najmä 

výmenu podlahy ( dal vypracovať orientačnú cenovú ponuku na drevenú podlahu ) 

a rekonštrukciu ozvučenia sály. V lete sa začne s rekonštrukciou severnej strany ZUŠ              

( výmena dlažby na balkónoch, prekrytie balkónov, zateplenie ). Výberové konanie realizuje 

mesto. 

Predsedníčka RŠ upozornila, že všetky ďalšie finančné požiadavky treba zosumarizovať 

a predložiť mestu. Do finančných požiadaviek je treba zahrnúť aj výmenu okien na pavilóne 

„A“.  

 

K bodu č.6 

B. Daubner predniesol požiadavku riešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu priamo primátorke 

mesta Prievidza. Požiadavku predniesla prostredníctvom poslaneckých interpelácií aj 

poslankyňa a predsedníčka RŠ H.Dadíková. Primátorka riešenie požiadavky delegovala na 

 Komisiu dopravy pri MsZ. Z komisie  bola doručená odpoveď, že komisia dopravy priechod 

pre chodcov pri ZUŠ neodporúča vybudovať, nakoľko neďaleko je iný priechod pre chodcov 

pri ZŠ Rastislavova a zriadenie nového by si vynútilo rušenie niekoľkých miest centrálnej 

parkovacej zóny. Členovia RŠ sú spokojní s týmto stanoviskom, pretože  situáciu je možné 

riešiť viacerými spôsobmi, napríklad znížením rýchlosti na 30 km/hod na celej ulici. B 

Daubner informoval o možnosti  posúdenia  dopravnej situácie na celej Rastislavovej ulici 



nezávislému odborníkovi z Výskumného ústavu dopravy v Žiline. Členovia RŠ sa zhodli na 

návrhu Mgr. Petra Kršku, že na základe posudku nezávislého odborníka z Výskumného 

ústavu dopravy v Žiline budú opätovne žiadať  riešenie situácie prostredníctvom hodiny pre 

obyvateľov a poslaneckých interpelácii na zasadnutí MsZ   dňa 15. mája 2017. 

 

K bodu č.7 

Riaditeľ informoval RŠ o podujatiach, ktoré škola pripravuje v II. polroku školského roka 

2016/2017 

. 

Zoznam akcií: 

09.03.2017 – školská gitarová súťaž 

16.03.2017 – Stančekova Prievidza – 20. ročník 

30.03.2017 – prvý absolventský koncert 

12.04.2017 – Borákova Prievidza 

28.-29.04.2017 – Fúzie 

04.05.2017 – druhý absolventský koncert 

29.05.2017 – absolventský koncert s orchestrom 

 

Termín na vyraďovanie absolventov ešte nie je stanovený, riaditeľ by chcel urobiť vyradenie 

absolventov v prípade priaznivého počasia vonku pri pavilóne VO a LDO. 

 

K bodu č.8 

B. Daubner ako predseda Združenia rodičov informoval RŠ, že sú vypracované nové stanovy 

združenia rodičov. Stanovy môžu byť ešte pripomienkované a potom budú zaslané na 

schválenie na Ministerstvo vnútra SR. Bola vytvorená aj nová mailová adresa 

zrls@zuslstanceka.sk, ktorú môžu rodičia využívať v prípade, ak nechcú riešiť niektoré 

pripomienky, resp.  požiadavky priamo so školou. 

 

K bodu č.9 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Navrhla najbližšie zasadanie RŠ zvolať v 

júni  2017. 

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 07. 03. 2017 

 

 

Uznesenie č. 1 /2017 

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  

    8 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 2016 

 c)    Informáciu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ       

L.Stančeka za  I. polrok šk. ruku 2016/2017 

e) Informácie o adaptačných prácach v budovách ZUŠ LS 

mailto:zrls@zuslstanceka.sk


 f) Prípravu podujatí ZUŠ LS v II. polroku šk. roka 2016/2017 

 g) Informáciu o aktivitách súvisiacich s bezpečnosťou žiakov ZUŠ na Rastislavovej ulici 

 h) Informáciu predsedu ZR o návrhu zmien Stanov ZR a o novej e – mail adrese pre potreby 

rodičov a prípadne aj členov RŠ 
 

Uznesenie č. 2/2017 

Rada školy   odporúča  zriaďovateľovi: 

prehodnotiť  spôsob a termín odovzdávania ocenení Prievidzský anjel s tým, aby nebolo 

súčasťou  novoročného koncertu. 

 

Uznesenie č. 3/2017 

 Rada školy  volí : 

 Helenu Dadíkovú za predsedníčku RŠ 

Mgr. Petra Kršku za podpredsedu    RŠ 

 Ing. Janu Mihálovú za zapisovateľku  RŠ 

 

Uznesenie č. 4/2017 

Rada školy  odporúča riaditeľovi školy  

vypracovať zoznam požiadaviek na finančné krytie z rozpočtu mesta na zapracovanie do I. 

rozpočtovej úpravy. 

 

Uznesenie č. 5/2017 

 Rada školy  berie na vedomie, že: 

 najbližšie rokovanie sa uskutoční v júni 2017 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 07.03. 2017                                             

 

                                                                                                 Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 


