
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. 3/2018 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania: utorok 26. júna 2018 od 17.00 h do 18.30 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka v Prievidzi 

 

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

Budd, Stanislav Granec, Mgr. Lucia Vrtelová, Katarína Vráblová, Ing. Jana Mihálová 

 

Neprítomní – ospravedlnení: Katarína Čičmancová, JUDr. Pavel Zajac, Mgr. Beáta Révayová 

Prizvaní, prítomní –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

    Mgr. Zuzana Haragová 

Použitie skratiek  v texte zápisnice :  

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi : ZUŠ LS 

Rada školy : RŠ 

Mestské zastupiteľstvo : MsZ 

 

Návrh programu : 

1.  Otvorenie, schválenie programu  

2.  Kontrola plnenia uznesení RŠ 

3.  Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2017/18 

4.  Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2017/2018 

5.  Informácia o stave adaptačných prác na budovách školy   

6.  Informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach – leto a jeseň 2018 

7.  Požiadavky k II. úprave rozpočtu mesta  

8.  Rôzne 

9.  Uznesenie 

10. 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 RŠ 

bol jednohlasne schválený. 

 

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 26.júna  

2018: 

 

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, zostáva v sledovaní. 

POZNÁMKA : v rozpočte mesta sú plánované finančné prostriedky na rok 2018 na riešenie prechodu pre 

chodcov na Rastislavovej ul., preds. RŠ sa  informovala  na odbore výstavby o realizácii, je pripravovaná. 

 

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.  



Zostáva v sledovaní, úloha zatiaľ nesplnená ! 

 

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. 

Zostáva v sledovaní, úloha zatiaľ nesplnená ! 

 

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) 

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

Splnené v bode a)   

 v bode b) nebolo požiadavke zatiaľ vyhovené. Zostáva v sledovaní. 

 

ROK 2018 

Uznesenie č. 2/2018 

Rada školy   odporúča vedeniu školy: 

podať žiadosť na finančný príspevok do Komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít na projekt Koncertno-

poznávacie  turné Salzburg – Bazilej – Mníchov a okolie. 

Splnené - vypúšťa zo sledovania 

 

Uznesenie č. 3/2018 

Rada školy  odporúča zriaďovateľovi: 

 zvážiť možnosť  nákupu stoličiek do malej koncertnej sály. 

Zostáva v sledovaní 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Rada školy   žiada zriaďovateľa: 

aby riešil opravu strechy na budove ZUŠ ( minimálne čiastkovo ) a výmenu okien v pavilóne „A“. 

Zostáva v sledovaní 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Rada školy  žiada predsedníčku RŠ 

zorganizovať stretnutie s vedením mesta ohľadom možností zvýšenia kapacity internetového pripojenia školy. 

Zostáva v sledovaní 

 

Pri kontrole plnenia uznesení predsedníčka RŠ navrhla zlúčiť uzn. 8/2016 a uzn. 16/2016 do  jedného uznesenia. 

 

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 sa počty ešte budú meniť, keďže je možné , že niektorí prihlásení žiaci 

nenastúpia, ale ešte prídu noví žiaci, ktorí neboli na zápise .Zatiaľ  je  počet prihlásených detí  podobný ako 

minulý rok. Riaditeľ ZUŠ informoval, že presnejšie čísla budú až v septembri po EDU zbere.  

 
K bodu č. 4 

K výsledkom žiakov za školský rok 2017/2018 sa vyjadril riaditeľ školy, povedal jednotlivé štatistiky – koľko 

žiakov prospelo s vyznamenaním, koľko prospelo a že žiaci v prípravnom štúdiu nedostávajú vysvedčenie, ale 

„motivačnú náhradu vysvedčenia“  ( uvedené štatistiky tvoria prílohu zápisnice). 

 

K bodu č. 5 

Riaditeľ školy informoval ohľadom adaptačných prác na budovách školy, dorobená bola časť osvetlenia 

v pavilóne „A“.  UPOZRNIL na havarijný stav =  počas búrky začalo cez okná zatekať do horných tried 

pavilónu „A“,  preto je nutné  v II. úprave rozpočtu budeme opätovne žiadať o financie na  ich výmenu. 

 

K bodu č. 6 

K podaniu informácie o zahraničnom projekte – Koncertno-poznávacie  turné Salzburg – Bazilej – Hallstatt bola 

prizvaná Mgr. Haragová. Skonštatovala, že koncertno-poznávacie turné splnilo svoj cieľ. Pripravuje  správu 

o tomto projekte, ktorá bude zaslaná aj mestu Prievidza 



Riaditeľ ZUŠ informoval   o pripravovaných podujatiach v lete a na jeseň ( Subina ide hrať na festival Pohoda, 

chystajú sa súťaže Jesienka a gitarová súťaž ,...). 

Riaditeľ ZUŠ informoval RŠ, že v roku 2019 bude 80. výročie založenia školy a k tomuto výročiu má škola  

záujem pripraviť program so zapojením  všetkých odbor školy. V pláne je  zorganizovať sériu koncertov a jeden 

väčší koncert, na ktorý by boli pozvaní účinkovať aj hostia. Predsedníčka RŠ upozornila, že treba spísať 

požiadavky k tomuto výročiu čím skôr, aby sa to dostalo do rozpočtu mesta na rok 2019.  A je potrebné zvážiť aj 

ďalšie požiadavky na rozpočet mesta 2019 ( napr. nákup hudobných nástrojov ). 

 

K bodu č. 7 

Predsedníčka RŠ požiadala,  aby boli spísané  finančné požiadavky do II. úpravy rozpočtu mesta, ktorá sa bude 

prerokovávať v auguste. Riaditeľ informoval, že požiadavky spísané sú ( strecha budovy ZUŠ podľa projektu 

70 000,-€;  okná do pavilónu „A“ 40 000,-€; stoličky do malej koncertnej sály 1 200,-€; oprava zvodov rín 300,-

€; svetlá v pavilóne „A“ 4 500,-€ ).   

 

K bodu č. 8 

Mgr. Krško navrhol, aby Ladislavovi Stančekovi pri príležitosti výročia narodenia bolo udelené  ocenenie mesta.  

Predsedníčka RŠ  upozornila, že treba  urobiť návrh na ocenenie, ona by navrhovala napr. cenu mesta Prievidza  

in memoriam.  Odovzdať by sa cena  mohla pri príležitosti  80. výročia  založenia školy. 

Riaditeľ ZUŠ informoval o reformovaní hudobnej náuky. K tomuto novému spôsobu výučby je potrebné zakúpiť 

software, prvé by zakúpila škola ( na nich by sa urobila skúšobná výučba ), neskôr by si licenciu na tento 

software platili  žiaci. 

 

K bodu č.9 
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.10 
Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Navrhla termín  zasadania RŠ  na 2.10.2018 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 26. 06. 2018 

Uznesenie č. 7 /2018 

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)  Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2018/2019 

b)  Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2017/2018 

c) Informácia o stave adaptačných prác na budovách školy   

d) Informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach – leto a jeseň  2018 

 

Uznesenie č. 8/2018 

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 a   v e d e n i u    Z UŠ 

a) 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 2018, resp. rozpočet na rok 

2019; 

b) vypracovať zoznam  požiadaviek k 80. výročiu založenia školy, ako prípravu do návrhu  rozpočtu mesta na 

rok  2019 a ostatných požiadaviek na rozpočet na rok 2019; 

c) zrealizovať projekt inovovanej hudobnej náuky. 

 

V Prievidzi dňa 26.06. 2018 

 

 

                                                                                                                   Helena Dadíková 

                                                                                                      predsedníčka RŠ 

  

 

 


