
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. 1/2021 
 

z  zasadnutia Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   pondelok 21.júna 2021 od 17.00 h do 18.30 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka,  

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Mgr. Beáta Révayová, Mgr. 

Peter Krško, Mgr. Lucia Vrtelová, Ing. Jana Mihálová, Ing. Monika Budd,  Branislav 

Daubner, Monika Fialková, Ing. Roman Veselý 

Neprítomní – ospravedlnení:  Katarína Čičmancová, Juraj Polák  

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

 

Na začiatku zasadnutia predsedníčka RŠ privítala prítomných a  predstavila program, ktorý 

bol členmi rady školy schválený.  
 

Program : 
 

1. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

2. a., Výsledky prijímacích pohovorov na šk. rok 2021/22 

    b., Informovanie o dištančnom vzdelávaní počas lockdownu z dôvodu pandémie Covid 

    c.,  Správa  o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2020   

3. Požiadavky k II. úprave rozpočtu mesta v r.2021  

4. Rôzne 

5. Uznesenie, záver 
 

K bodu č.1 

Predsedníčka vykonala kontrolu plnenia uznesení RŠ. 

 

Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019  – ku dňu 21. júnu 2021. 

 

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. 

 

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).Prehliadku vykonala Ing. Silvia  Masariková z TSMPD, ktorá 

prisľúbila vypracovať návrh výsadby spolu s predpokladanými výdavkami na nákup a výsadbu. 

Zostáva v sledovaní. 



 

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 predložila RŠ návrh na financovanie základného 

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

 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 - 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. 8/2017 

 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 €). SPLNENÉ – kúpené 

z prostriedkov školy. 
 

ROK 2018 
 

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,  

v návrhu rozpočtu na rok 2020  (výmena okien na pavilóne „A“ splnená ) . 
 

 



Uznesenie č. 5/2018 

Rada školy  žiada predsedníčku RŠ 

zorganizovať stretnutie s vedením mesta ohľadom možností zvýšenia kapacity internetového 

pripojenia školy. 

NESPLNENÉ – zabezpečené iné riešenie. Riaditeľ ZUš LS zabezpečil navýšenie 

internetových dát od spoločnosti TIMES. 
 

Uznesenie č. 3/2019 

I. Rada školy žiada zriaďovateľa  

a) riešiť požiadavku na vybudovanie prechodu pre chodcov z roku 2015 na Rastislavovej ulici 

z dôvodu ochrany a bezpečnosti detí;  

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 
 

b) riešiť požiadavku   možnosti  rozšírenia parkovacích plôch na Rastislavovej ul. posunutím 

zákazovej značky z roku 2015 v súčinnosti s  Komisiou dopravy, výstavby, územného plánu a 

životného prostredia   pri MsZ;  

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 

 

c) v rozpočte na rok 2020 zohľadniť požiadavku na vypracovanie štúdie na úpravu areálu pri 

pavilóne „A“ 

 NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 

 

III. Rada školy žiada zriaďovateľa a riaditeľa ZUŠ  

a) riešiť požiadavku ZUŠ LS s vedením ZŠ  Rastislavova  na uvoľnenie časti prechodovej  

chodby pre ZUŠ, ktorá by sa využívala na skladovacie priestory  

V riešení  - zostáva v sledovaní 

 
 

K bodu č.2 

a.) Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľa, aby informoval o zápise do ZUŠ, ktorý sa konal 

v dňoch 2.- 4.6.2021. Riaditeľ ZUŠ  informoval, že zápisu sa zúčastnilo 52 detí, čo vzhľadom 

k danej pandemickej situácii je menej ako po iné roky. V materských školách sa vyučovanie 

už neobnovilo, čo tiež mohlo ovplyvniť zápis do ZUŠ. Konečný počet novo nastupujúcich 

žiakov bude ZUŠ vedieť až v septembri. 

 

b.) Riaditeľ  ZUŠ informoval o dištančnom vzdelávaní. Konštatoval, že aj napriek tomu, že 

takáto forma výučby nie je jednoduchá,   žiaci napr. na koncoročných koncertoch podali 

slušné výkony. Ešte sa uskutoční vystúpenie 24.6.2021 v koncertnej  sále  ( Subina, Big Band 

) a bude niekoľko triednych koncertov. Predsedníčka RŠ poďakovala pedagógom za 

prekonanie zložitého obdobia. 

Pedagogický zbor ostáva bez výraznejších zmien, o tanečného odboru by mala nastúpiť nová 

posila, od ktorej sa očakáva, že by postupne založila tanečný súbor, ktorý na škole chýba.  

 

c ) Správa o činnosti RŠ za rok 2020  je stručná  a vystihuje danú situáciu. V pôvodnom 

zložení sa zišla RŠ jeden krát, po zmene zloženia – po uskutočnených voľbách do RŠ - sa 

konalo 1 riadne zasadnutie a druhé bolo len dištančné z dôvodu trvania pandémie Covid-19. 

  

 

K bodu č.3 

Predsedníčka RŠ informovala R o príprave II. zmeny rozpočtu mesta Prievidza a je potrebné 

predložiť požiadavky za školu. Upozornila, že  nebude jednoduché niečo z požiadaviek 



presadiť ( hlavne z kapitálových výdavkov ). Riaditeľ ZUŠ informoval, že škola už 

požiadavky na mesto poslala ( 11 tis.€ na organ, 3,5 tis. € cimbal, 4,5 tis. € klimatizácia do 

kancelárií ). Vedúca odd. školstva a SoO MsÚ Prievidza   Mgr. B. Révayová povedala, že ide 

o navýšenie rozpočtu, nie o presun z bežných výdavkov  na kapitálové, a  že nebude 

jednoduché získať  peňažné prostriedky ( maximálne z vlastných zdrojov ). Všetky  žiadosti 

škôl a školských zariadení sa budú konzultovať s finančným oddelením mesta. 

Riaditeľ ZUŠ informoval, že bol oslovený riaditeľkou ZŠ Rastislavova ohľadom vybudovania 

brány do spoločných priestorov areálu školy pri pavilóne „A“. Riaditeľka ZŠ Rastislavova 

preverovala  možnosti  spolufinancovania tohto vstupu. Bol by to kapitálový výdavok, ktorý 

by sa musel riešiť spoločne s mestom. Riaditeľ informoval aj o navýšení internetových dát od 

spoločnosti TIMES a tým aj ceny za internet ( nebolo možné zohnať iného dodávateľa 

internetu podľa našich požiadaviek ).  

Riaditeľ školy znovu upozornil na potrebu  vypracovania štúdie na úpravu areálu pri pavilóne 

„A“.   

Predsedníčka RŠ navrhla  osloviť manažment firmy Brose na spoluprácu. Preverí   možnosť 

stretnutia sa s vedením firmy.  

Je potrebné osloviť Ing. arch. Z. Hlinkovú – hl. architektku mesta a preveriť možnosti 

získania štúdie ( napr. cez študentov architektúry a pod.).   

Zároveň je potrebné  osloviť Mgr. Ivana  Bencu - vedúceho referátu pre projekty a investície 

a preveriť možnosť  získania finančných prostriedkov z fondov ( výzvy, ktoré by sa dali 

použiť v ZUŠ ).  Možnosť osloviť aj bankové inštitúcie. 
 

K bodu č.4 

Riaditeľ ZUŠ informoval ešte o ďalších akciách školy ( koncerty, klasifikačná porada ), 

Klimatizácia v sále, ktorá bola opravená v minulom roku, je plne funkčná. 

Predsedníčka RŠ poďakovala za účasť navrhla, aby sa ďalšie zasadnutie RŠ v roku 2021 

konalo v čase, keď budú známe aj výsledky  EDU zberu (zber štatistických údajov škôl 

a školských zariadení) a  budú už známe  počty žiakov pre škol. rok 2021/2022.  

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 21. 06. 2021 

 

 

Uznesenie č. 1 /2021 

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 dištančnom vzdelávaní   

b) Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2020 
. 

Uznesenie č. 2/2021 

I. Rada školy žiada predsedníčku RŠ :  

prerokovať so zriaďovateľom možnosť ponuky koncertu za odplatu s manažmentom firmy 

Brose s cieľom získať finančné prostriedky na nákup potrebných hudobných nástrojov, resp. 

nástroja ( cimbal). 

 



II. Rada školy  žiada  riaditeľa  ZUŠ LS  

o preverenie možnosti vypracovania  architektonickej štúdie átria pri pavilóne „A“ 

 

III. Rada školy  žiada  riaditeľa  ZUŠ LS  

o prerokovanie možností získania finančných prostriedkov s Mgr. Bencom- vedúcim referátu 

pre projekty a investície. 

 

 

V Prievidzi dňa 21.06. 2021 

 

Zapísali : 

Ing. Jana Mihálová a  Helena Dadíková                                               

 

 

                                                                                                            Helena Dadíková 

                                                                                                   predsedníčka RŠ 
 


