
          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. 4/2018 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania: utorok 02. októbra 2018 od 17.00 h do 19.15   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. Beáta Révayová Mgr. Lucia Vrtelová, 

Katarína Vráblová, JUDr. Pavel Zajac 

 

Neprítomní – ospravedlnení: Katarína Čičmancová, Ing. Jana Mihálová 

Prizvaný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

    

Použitie skratiek  v texte zápisnice :  

Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi : ZUŠ LS 

Rada školy : RŠ  * VO : výtvarný odbor *  LDO : literárno - dramatický odbor 

Mestské zastupiteľstvo : MsZ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky : MŠVVaŠ SR 

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.  : TSMPD 

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi : KŠaK 

 

Návrh programu : 

1.  Otvorenie, schválenie programu  

2.  Kontrola plnenia uznesení RŠ 

3. Stavy žiakov nahlásených do zberu údajov pre MŠVVaŠ SR 2018/2019 

4. Informácie o havarijnom stave okien v učebniach VO a LDO. 

5. Informácia o príprave akcií  v I. polroku šk. roka 2018/2019 

6. Analýza požiadaviek k návrhu rozpočtu a realizácia požiadaviek z II. úpravy 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 

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 02. októbra 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).  

NEDORIEŠENÉ, zostáva v sledovaní. 

 

ROZPRAVA K BEZPEČNOSTI CHODCOV V OKOLÍ ŠKOLY : v rozpočte mesta sú 

plánované finančné prostriedky na rok 2018 na riešenie prechodu pre chodcov na 

Rastislavovej ul. Predsedníčka RŠ sa  informovala  v júni t. r. na odbore výstavby o realizácii,   

bola informovaná, že akcia je pripravovaná. T. č. (október 2018)  stále nie je požiadavka 

realizovaná, v rozpočte mesta je požiadavka zohľadnená v kapitálových výdavkoch vo výške 

viac ako 24. tis. €  Požiadavka je v riešení od januára 2015, v roku 2017    bol predseda ZRŠ 

B. Daubner na MsZ, na požiadanie PM nevystúpil v čase diskusie pre obyvateľov,   PM 

prisľúbila, že požiadavka bude realizovaná. 

 

Uznesenie č. 8/2015 

Rada školy   ž i a d a : 

a) riaditeľa ZUŠ LS 

  1. zabezpečiť prostredníctvom TSMPD, s.r.o., výsadbu drevín na realizáciu živého plotu od 

hlavnej cesty pri pavilóne „A“ 

INFO : v septembri 2018 uskutočnená obhliadka priestoru, ktorý žiada ZUŠ LS ohradiť 

zeleňou ( vhodné typy drevín -. kríkov).Prehlaidku vykonala Ing. Silvia  Masariková 

z TSMPD, ktorá prisľúbila vypracovať návrh výsadby spolu s predpokladanými výdavkami na 

nákup a výsadbu. 

 

ROK 2016 

Uznesenie č. 8 + 16 /2016 

Rada školy   ž i a d a : 

a)riaditeľa  ZUŠ LS  

o prípravu  projektu  galérie pre potreby ZUŠ a mesta Prievidza vrátane požiadavky 

financovania tohto zámeru.  

Zostáva v sledovaní,  Mgr. Lucia Vrtelová preložila RŠ návrh na financovanie základného 

vybavenia výstavných priestorov v budove ZUŠ LS ( v rozsahu  približne 1000,00 € ) – návrh 

tvorí prílohu zápisnice. 

 b)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  - v riešení. 

 

Uznesenie č. 15/2016 

I. Rada  školy  žiada  zriaďovateľa 

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

   prechodu 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. 

  NESPLNENÉ 



 

  ROZPRAVA K BEZPEČNOSTI CHODCOV V OKOLÍ ŠKOLY : v rozpočte mesta sú    

plánované finančné prostriedky na rok 2018 na riešenie prechodu pre chodcov na 

Rastislavovej ul. Predsedníčka RŠ sa  informovala  v júni t. r. na odbore výstavby o realizácii,   

bola informovaná, že akcia je pripravovaná. T. č. (október 2018)  stále nie je požiadavka 

realizovaná, v rozpočte mesta je požiadavka zohľadnená v kapitálových výdavkoch vo výške 

viac ako 24. tis. €  Požiadavka je v riešení od januára 2015, v roku 2017    bol predseda ZRŠ 

B. Daubner na MsZ, na požiadanie PM nevystúpil v čase diskusie pre obyvateľov,   PM 

prisľúbila, že požiadavka bude realizovaná 

 

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) – ČIASTOČNE    

  SPLNENÉ,  je potrebné doriešiť ešte možnosť nahrávania – vybudovaný  pult, digitálny 

mix YAMAHA a chýba : počítač s nahrávacím softvérom  a zvukovou kartou, digitálny 

stage box na prívod signálu z pódia do mix ( cca 3000,00 €).  

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

  NESPLNENÉ - nebolo požiadavke zatiaľ vyhovené. Zostáva v sledovaní, návrh do 

rozpočtu na rok 2019. 
 

ROK 2018 
 

Uznesenie č. 3/2018 

Rada školy  odporúča zriaďovateľovi: 

Zvážiť možnosť  nákupu stoličiek do malej koncertnej sály. 

SPLNENÉ – zabezpečené z rozpočtu ZUŠ LS 
 

Uznesenie č. 4/2018 

Rada školy   žiada zriaďovateľa: 

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

„A“. 

ZUŠ LS riešila čiastkovú opravu  strechy pavilónu „A“ ( SMMP ) oprava rín a utesnenia 

prasklín okolo odvetrania strechy. Krytina strechy je podľa hodnotenia pracovníkov SMMP 

v dobrom stave. Rovnako bola vykonaná oprava prasklín na krytine strechy hlavnej budovy – 

svojpomocne. 

 Čiastočne splnené  - zostáva v sledovaní rekonštrukcia strechy na hlavnej budove. 
 

Uznesenie č. 5/2018 

Rada školy  žiada predsedníčku RŠ 

zorganizovať stretnutie s vedením mesta ohľadom možností zvýšenia kapacity internetového 

pripojenia školy. 

INFO k uzneseniu : Predsedníčka sa opakovane pokúšala o stretnutie so ZPM. 

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 
 

Uznesenie č. 8/2018 

Rada školy  odporúča riaditeľovi školy a  vedeniu ZUŠ LS 

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. do rozpočtu 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 – SPLNENÉ  - bol zrealizovaný nový 

a intenzívny spôsob výučby intonácie a sluchovej analýzy. 
INFO k uzneseniu : predsedníčka RŠ informovala, že požiadavka na rozpočet na rok 2019 

bola prostredníctvom KŠaK rozšírená o požiadavku na zakúpenie 9 miestneho 

úžitkového motorového vozidla pre potreby ZUŠ LS a prípadne ďalších škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na prevoz žiakov na vystúpenia, súťaže, festivaly, 

prehliadky 

    SPLNENÉ – a),  

    b) zostáva v sledovaní do schválenia rozpočtu na rok 2019. 

 

K bodu č. 3 

Riaditeľ ZUŠ  informoval členov RŠ  o stave  žiakov nahlásených do zberu údajov pre 

MŠVaV SR v školskom roku  2018/2019. Zásadný problém je pri evidencii detí 

navštevujúcich MŠ, ktoré nedovŕšili vek 5 rokov. Spolu je prihlásených v elokovaných 

pracoviskách ZUŠ LS v MŠ v meste Prievidza 204  takýchto detí, ale do EDU zberu môže ísť 

len 64, čo ovplyvňuje príspevky na skutočný počet žiakov. 

K tomuto bodu rokovania sa uskutočnila rozsiahla DISKUSIA, v  ktorej sa vymieňali názory 

a skúsenosti s existenciou elokovaných pracovísk ZUŠ LS na materských školách ( o.i. 

nedostatočné personálne zabezpečenie zo strany ZUŠ LS v marketingu tohto procesu – t .j. 

kontakty s MŠ, nábory detí a pod., ďalej  problém prelínania hodín pracovnej doby učiteliek 

MŠ a pedagógov ZUŠ LS po 15.00 h, ku ktorým podala stanovisko členka RŠ a metodička 

Ing. Beata Révayová.  

Problémom je aj vysoký záujem o tento proces zo strany súkromných umeleckých škôl. 

Počet žiakov, ktorí budú finančne podporení – vyhovujú vekovým kritériám : 64 

Menší počet prihlásených žiakov ako v rokoch 2017 aj 2018. Tento počet znižuje vekové 

obmedzenie prijímaných žiakov, znižujú sa počty detašovaných pracovísk i počty žiakov 

a s tým súvisiace finančné prostriedky; 

Umelecké vzdelávanie v materských školách sa zásadne dotýka aj  právneho úväzkového 

systému, či  činnosti vyučovania v materských školách (pedagógovia zabezpečujú umelecké 

vzdelávania, nie krúžkovú činnosť!). 

 

Tabuľka so štatistickými  údajmi  zo zberu informácií  tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Riaditeľ ZUŠ LS informoval o riešení opravy zvodov rín na budove „A“  a  o pretrvávajúcom 

havarijnom stave okien v učebniach VO a LDO. 

V súvislosti s budovou pavilónu „A“ bola opätovne vznesená požiadavka na riešenie 

spojovacej chodby so ZŠ, ktorú ZŠ používa ako sklad.  

Predsedníčka RŠ upozornila, že rodičia žiakov vzniesli požiadavku na spriechodnenie vstupu 

do pavilónu „A“, kde je VO a LDO, aby žiaci ZŠ Rastislavova, ktorí navštevujú ZUŠ LS        

( VO a LDO) nemuseli vychádzať z budovy školy, prezúvať sa a obchádzať školu, aby sa 

dostali do pavilónu „A“. 

Tento problém by mal riešiť zriaďovateľ oboch škôl direktívnym spôsobom. 

 

K bodu č. 5   

O pripravovaných podujatiach na obdobie október  2018 – január /marec  2019  informoval 

riaditeľ školy. 

V uvedenom období sa budú konať okrem triednych a školských koncertov :  

  

* štvrtok 18. októbra 2018 od 9.00 h v priestoroch ZUŠ LS na Rastislavovej ul. 



   Gitarové kurzy 

* štvrtok 25. októbra  2018 od 9.00 h v priestoroch ZUŠ LS na Rastislavovej ul. 

   9. Jesienka (vokálna súťaž) 

* štvrtok 29. novembra 2018 od 9.00 h v priestoroch ZUŠ LS na Rastislavovej ul. 

   10. Gitarová súťaž – celoslovenská súťaž pre žiakov ZUŠ 

* utorok 11. decembra 2018 o 17.00 h v kostole vo veľkej sále KaSS 

   Vianočný koncert 

* utorok 25. decembra 2018 o 9.30 h v kostole Najsvätejšej trojice (piaristickom kostole) 

   Vianočný omša 

*  nedeľa 6. januára 2019 o 9.00 h v Kostole sv. Bartolomeja (vo farskom kostole )  

   Novoročná omša 

*  termín v riešení   január  2019  o 17.00 h  vo veľkej sále KaSS 

  Novoročný koncert   
  *  piatok 15. februára 2019 od 9.00 h v priestoroch ZUŠ LS na Rastislavovej ul. 

     Stančekova Prievidza (vokálna súťaž) 

  

* VÝSTAVY – v priestoroch ZUŠ LS ( Revolúcia – október 2018 ) a OC KORZO ( Výstava 

žiakov – október 2018)  

* Oslavy 80. Výročia založenia školy – 1939 - 2019  

POZNÁMKA k výročiu : Žiadosť podaná Alžbetou Pappovou na Referát Ministerstva 

školstva a národnej osvety v Bratislave. V roku 1936 bola po jej neskoršom doplnení 

schválená až 31. októbra 1939. Presný názov školy znel: Súkromná hudobná škola Alžbety 

Pappovej. Na základe žiadosti Alžbety Pappovej a rozhodnutím vládneho komisára mesta sa 

14. apríla 1943 zriaďuje Mestská hudobná škola v Prievidzi. 

  

K bodu č. 6 

Analýza požiadaviek k návrhu rozpočtu a realizácia požiadaviek z II. úpravy rozpočtu.  

Členovia RŠ v rámci rozpravy k tomuto bodu rokovania sa   vyjadrili k pretrvávajúcim 

problémom, ktoré sa niekoľko rokov nedarí riešiť a ktoré je pre budúci rozvoj a zachovanie 

kvality školy potrebné zohľadniť v personálnej politike i finančnom a materiálnom 

zabezpečení školy v rokoch 2019 - 2021: 

- zabezpečenie ďalších kvalifikovaných kádrov pre výučbu v hudobnom odbore ( dychové     

   nástroje, umelecký vedúci súborov a orchestrov, a pod.);  

- doplnenie chýbajúcich hudobných nástrojov ( organ, tuba, prenosné tympany ) 

-  riešenie havarijných stavov na objekte „A“ pavilónu (okná, fasáda) 

-  riešenie dvora a átria pre potreby VO =  výsadba okolo plota ( žiadaná od roku 2016)  

-  zabezpečenie realizácie reklamovaných prác ( balkóny na hlavnej budove)  

-  dokončenie opravy hlavnej budovy (strecha)  

-  zabezpečenie kosačky na trávnaté plochy dvora pavilónu „A“ 

-  zabezpečenie pódia do dvora pavilónu „A“ 

-  zakúpenie úžitkového 9 – miestneho motorového vozidla pre ZUŠ LS 

  

K bodu č. 7 

V rámci bodu rôzne prezentoval riaditeľ ZUŠ LS nový spôsob výučby.   

 

K bodu č. 8  

Uznesenie 4. RŠ ZUŠ LS tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 9 



Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť.  Členovia blahoželali Mgr. P.Krškovi 

k životnému jubileu. Predsedníčka skonštatovala, že sa jedná o posledné rokovanie RŠ 

v tomto zložení, nakoľko sa 10.11. konajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Delegovanie 

nových poslancov MsZ do rád škôl bude predmetom ustanovujúceho MsZ pravdepodobne 4. 

decembra 2018. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 02.10.2018 

Uznesenie č. 9 /2018 

I. Rada školy  konštatuje : 

a) že je rokovania a uznášania schopná, nakoľko sa na jej rokovaní zúčastnilo  

   9 členov z 11 riadnych členov 

 

II. Rada školy  berie  na vedomie : 

a) Informáciu o počte žiakov zo štatistiky ( EDU) pre MŠVVaŠ SR 

b) Informácia o stave adaptačných prác na budovách školy   

c) Informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach v časti šk. roku  2018/2019 

  d)  Informáciu o novom spôsobe výučby 

  e)  Informácie o požiadavkách ZUŠ LS na rozpočet mesta v roku 2019 - 2021 

 

Uznesenie č. 10/2018 

I. Rada školy odporúča MsZ 

a)schváliť rozpočet ZUŠ LS  a jeho požiadavky na financovanie potrieb pre rok 2019 podľa 

predloženého návrhu; 

 

II. Rada školy žiada zriaďovateľa  

a)v rozpočte na rok 2019 zohľadniť požiadavku TSMPD na zakúpenie drevín na výsadbu do 

školského dvora ZUŠ LS - pavilónu „A“ 

b) rozpočte na rok 2019 zohľadniť požiadavku na vytvorenie parkovacích státí pre potreby 

ZUŠ LS ;   

 

 

 

V Prievidzi dňa 02.10. 2018 

 

 

Zapísali : 

Mgr. Lucia Vrtelová a  Helena Dadíková                                   Helena Dadíková 

                                                                                          predsedníčka RŠ 

  

 


