
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. 2/2017 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania: utorok 13.júna 2017 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,  Mgr. Beáta Révayová, Mgr. 

Alena Včelíková, Ing. Monika Budd, Stanislav Granec 

 

Neprítomná – ospravedlnená: Katarína Čičmancová 

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 

 

Návrh programu : 

 

 1. Otvorenie, schválenie programu  

 2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

 3. Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2017/2018 

 4. Informácia o stave rekonštrukcie budov školy 

 5. Informácia o príprave nového školského roku a jesenných akcií 

 6. Príprava požiadaviek k II. úprave rozpočtu mesta 

 7. Rôzne 

 8. Uznesenia 

 9. 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 

neprítomnú Katarínu Čičmancovú. Konštatovala, že RŠ je rokovania a uznášania schopná. 

Predložila  program rokovania RŠ, ktorý bol súčasťou pozvánky. Program rokovania RŠ bol 

jednohlasne schválený. 
 

K bodu č.2 

Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie rokov  2015- 

2016.   

 

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

13. júna  2017: 

 

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.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 č.3 

K tomuto bodu programu bol prizvaný aj riaditeľ školy, ktorého predsedníčka RŠ privítala 

a požiadala , aby  informoval  o výsledkoch prijímacích pohovorov. Prijímacie pohovory sa 

konali v dňoch  05. – 07. júna 2017. Celkom sa prihlásilo 91 žiakov. Riaditeľ školy 

predpokladá, že počet žiakov, ktorí budú chcieť navštevovať ZUŠ, sa ešte zvýši v priebehu 

mesiaca september.  Očakáva, že najmä   žiaci z materských škôl budú aj naďalej pokračovať 

v štúdiu na ZUŠ. Riaditeľ ZUŠ informoval RŠ aj o maximálnom počte žiakov (približne 1100 

žiakov), ktorí môžu školu navštevovať vzhľadom na jej priestorovú kapacitu. Noví žiaci by 

mohli byť prijímaní jedine v prípade, že škola bude mať zriadené nové elokované pracoviská. 

Riaditeľ ZUŠ informoval aj o zmenách v pedagogickom zbore v budúcom šk. roku :  niektorí 

učitelia odchádzajú (napr. Mgr.M. Smahová, Bartolen, Mgr. Včelíková, K. Ondovčinová) 

a bude potrebné hľadať za nich náhradu. V tanečnom odbore je veľká konkurencia 

z „externého“ prostredia (veľa súkromných tanečných škôl), ale aj tak by bolo potrebné prijať 

učiteľa do tanečnej , ktorý by  vyučoval moderný tanec. 

Riaditeľ ZUŠ upozornil na nové koeficienty, ktoré budú mať vplyv aj na rozpočet ZUŠ 

(zvýšené príjmy do rozpočtu mesta ) ktoré by mali byť pre ZUŠ výhodnejšie. S pred. RŠ 

dohodli pracovné stretnutie s ved. OŠaSoO MsÚ a ekonómkou pre školstvo, aby sa tieto 

zmeny prerokovali na úrovni riaditeľa a zriaďovateľa a riešilo sa posilnenie financovania ZUŠ 

LS. 

  

K bodu č.4 

Riad. školy  informoval, že  verejné obstarávanie  na dodávateľa prác na rekonštrukcii 

severnej strany školy ukončené, v štádiu prípravy je podpis zmluvy, práce by mohli začať 

v júli. Predsedníčka RŠ hovorila o iniciatíve v súvislosti s finančnými  prostriedkami, ktoré 

budú z rozpočtu mesta ušetrené po ukončené verejného obstarávania.    Bude žiadať na MsR 

a MsZ, aby boli takto ušetrené finančné zdroje použité na výmenu okien v pavilóne „A“. 

Je potrebné dorobiť aj podstienok smerom z parkoviska pri pavilóne „A“. ZUŠ musí ešte 

vyriešiť aj problém s kosením pri pavilóne „A“. Predsedníčka RŠ zabezpečí  kontakt na 

firmu, ktorá  by mohla  dodávateľským spôsobom riešiť kosenie.  

Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľa ZUŠ, aby pripravil do 18.06. podklady na rokovanie 

MsR, ktorá sa uskutoční  do 19.6.2017 ( požiadavky na výmenu okien, opravu podstienky 

a dobudovanie koncertnej sály).  

 

K bodu č.5 

O príprave nového školského roku a jesenných podujatí ZUŠ LS informoval riaditeľ ZUŠ.   



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

spoluúčinkuje spevácky zbor Rozkvet. 

Pripravované súťaže – Jesienka, Gitarová súťaž 

Predsedníčka RŠ informovala RŠ, že v budúcom roku má mesto 635. výročie udelenia 

mestských privilégií  a   v rámci osláv bude mesto plánovať viaceré podujatia. 

Mgr. P. Krško navrhol, aby Ladislavovi Stančekovi mesto udelilo CENU MESTA Prievidza 

in memoriam, nakoľko v roku 2018 je výročie -  120 rokov od jeho narodenia. 

 

K bodu č.6 

Riaditeľ školy informovalo potrebe  riešiť koncertnú sálu. Má aj reálnu predstavu, čo všetko 

by bolo treba. ZUŠ LS  potrebuje dokúpiť   dvere na triedy, ktoré sa vytvorili po výtvarnom 

odbore. Predsedníčka RŠ zopakovala úlohu pre riaditeľa,  aby  všetky požiadavky 

zosumarizoval, aby ich mohla  predložiť na rokovanie orgánov mesta.  

 

K bodu č.7 

Ing. M. Budd informovala RŠ, že mesto Prievidza by spoločne so ZUŠ LS   mohli využiť 

možnosť pozvať veľvyslanca USA do Prievidze, nakoľko je veľvyslanec USA  veľkým 

fanúšikom jazzu. Pozvať by ho bolo možné napr. počas konania sa Fúzií.  

Ing. M. Budd ešte informovala o možnosti zapojenia sa, alebo možnosti   pomôcť s 

projektom, ktorý realizuje organizácia LEAF. Projekt sa týka zorganizovania happeningu, 

resp. podobného podujatia  v rámci nášho mesta. Predsedníčka RŠ povedala, že potrebuje  

o tom viac informácii a zistí, čo by bolo možné pre daný projekt urobiť. 

Mgr. B. Révayová informovala RŠ, že pre  elokované pracoviská ZUŠ LS sa nemenia 

podmienky ani súhlasy, aj keď na území mesta vznikli dva nové právne subjekty – ZŠ s MŠ  

(ZŠ Na Ul. P. Dobšinského na na Malonecpalskej ul. sa spájajú s MŠ, ktoré pôsobia v ich 

priestoroch). Elokované pracoviská sú viazané na adresy ich pôsobenia. 

Riaditeľ ZUŠ LS informoval, že dve deti  nedopatrením neboli pozvané na ocenenie 

k primátorke mesta – ocenenie víťazov prehliadky „Prievidza kreslí a maľuje“. Tieto deti 

budú dodatočne pozvané k primátorke na ocenenie, keď sa budú oceňovať najlepší žiaci 

mesta dňa 19.06.2017. 

 

K bodu č.8 

Predsedníčka RŠ ukončila rokovanie RŠ a poďakovala členom RŠ za účasť.  

 

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 13. 06. 2017 

 

 

Uznesenie č. 6 /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  

    10 členov z 11 riadnych členov 
 

II. Rada školy  b e r i e    n a   v e d o m i e : 

a)  Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2017/2018 

b)  Informácia o stave rekonštrukcie budov školy 



c)  Informácia o príprave nového školského roku a jesenných akcií 

 

 

Uznesenie č. 7/2017 

Rada školy  o d p o r ú č a    r i a d i t e ľ o v i     š k o l y  

vypracovať zoznam požiadaviek na finančné krytie rekonštrukcií, opráv a aktuálnych potrieb 

školy z rozpočtu mesta na zapracovanie do II. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 8/2017 

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

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. 

 

 

 

V Prievidzi dňa 13.06. 2017                                             

 

                                                                                                  Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 


