
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. 1/2022 
 

z  zasadnutia Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   utorok 22.marca 2022 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, Monika 

Fialková, Ing. Roman Veselý, Katarína Čičmancová, Juraj Polák  

Neprítomný – ospravedlnený:  Branislav Daubner  

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 

Program : 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

3. Informácia a o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi za 

    1. polrok školského roku 2021/2022   

4. Stav v príprave a realizácii investičných zámerov ZUŠ L. Stančeka v roku 2022. 

5. Informácia o príprave podujatí v II. polroku šk. roka 2021/22  

6. Rôzne 

7. Uznesenie  

8. Záver 

 

K bodu č.1       

Rokovanie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi (ďalej len RŠ) otvorila 

predsedníčka RŠ Helena Dadíková. Na úvod privítala prítomných a ospravedlnila 

neprítomného B .Daubnera. Konštatovala, že RŠ je rokovania a uznášania schopná. Predložila  

program rokovania RŠ, ktorý bol súčasťou pozvánky. Prítomní program rokovania RŠ 

jednohlasne schválili. 
 

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, 2019  – ku dňu 22. marcu 2022. 
 

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 
 

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 2022  (výmena okien na pavilóne „A“ splnená ) . 
 

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 – riad. YŠ s riešením súhlasí 
 

II. Rada školy  žiada  riaditeľa  ZUŠ LS  

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

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 
 

III. Rada školy  žiada  riaditeľa  ZUŠ LS  

o prerokovanie možností získania mimorozpočtových finančných prostriedkov s Mgr. I. 

Bencom- vedúcim referátu pre projekty a investície. 

NESPLNENÉ - zostáva v sledovaní 
 

K bodu č.3 

Riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Bakyta,  prizvaný na RŠ, informoval o výsledkoch žiakov k I. polroku 

školského roku 2021/2022:  

celkový počet klasifikovaných žiakov  = 896    z toho: 

v skupinových odboroch                           = 446 

v individuálnych odboroch                       = 450 

Väčšina žiakov prospela s vyznamenaním. Prvý polrok škol. roku 2021/2022 bol poznačený 

pandémiou koronavírusu, takže aj hodnotenie žiakov bolo ovplyvnené týmto obdobím            

( výučba sa realizovala najmä online a v tomto prípade je „zložitá“ spätná väzba,  kontrola 

výučby nebola možná, keďže nebola usmernená z ministerstva školstva ). Napriek zložitej 

dobe pokles žiakov nebol výrazný. 
 

K bodu č.4 

Predsedníčka RŠ požiadala  riaditeľa školy, aby RŠ oboznámil s investičnými zámermi školy. 

Riaditeľ ZUŠ povedal, že verejná obchodná súťaž na opravu strechy bola vyhlásená. 

Rekonštrukcia by sa mohla začať už v tomto šk. roku. Momentálne ale nevie v akom je to 

štádiu, ale v priebehu apríla sa bude informovať. Opravou strechy by sa ukončila 

rekonštrukcia celej budovy ZUŠ. 
 

K bodu č.5 

Riaditeľ ZUŠ informoval ešte o pripravovaných podujatiach školy v 2. polroku šk. roka 

2021/2022 ( viď príloha ).  

Predsedníčka RŠ navrhla, že by mohla pomôcť škole vybaviť baletné predstavenie v SND 

v Bratislave, ak by bol zo strany žiakov ZUŠ záujem. Riaditeľ povedal, že vyučujúci 

hudobnej náuky zistia záujem a podľa toho by sa potom postupovalo. 

Predsedníčka RŠ sa informovala, či sa  do ZUŠ LS  už hlásili aj nejakí utečenci z Ukrajiny. 

Riaditeľ ZUŠ povedal, že zatiaľ sa nehlásil nikto, ale že s ich prijímaním je treba byť opatrný 

( aj z dôvodu financovania takýchto žiakov, pretože financie z ministerstva budú poskytnuté 

len školám s prenesenými kompetenciami ). 

 



K bodu č.6 

Mgr. Vrtelová predložila rade školy aktualizovanú požiadavku na financovanie výstavných 

priestorov. Uvedená ponuka je len orientačná, je to  základný prehľad. Je potrebné, aby si 

tieto požiadavky prešli spoločne všetci pedagógovia výtvarného odboru. Predsedníčka RŠ 

navrhla, aby sa uvedená ponuka zaniesla na posúdenie Mgr. I. Bencovi, projektovému 

manažérovi mesta, aby preveril možnosti získania mimorozpočtových zdrojov.   

Riaditeľ školy informoval, že Darius Štrba ukončil pracovný pomer v ZUŠ a v tanečnom 

odbore (TO). V TO momentálne vyučuje len zástupkyňa riaditeľa E. Matiašková. V TO je 

málo žiakov, získať nového pedagóga do TO je preto problém, lebo je ťažké urobiť úväzok 

pre existujúci počet žiakov.  

Riaditeľ ZUŠ navrhol zorganizovať stretnutie s Ing. M. Bielickým - vedúcim ekonomického 

odboru MsÚ ohľadom nákupu hudobných nástrojov, ktoré sú kapitálovými výdavkami. Veľké 

množstvo hudobných nástrojov na škole začína pomaly dosluhovať.  

Riaditeľ ZUŠ, informoval, že škola by momentálne nechcela meniť výšku školného, lebo ak 

by žiaci odišli zo školy z dôvodu, že je pre nich školné vysoké, je to väčšia finančná strata pre 

školu na dotácii,ako zisk zo školného. 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 22. 03. 2022 

Uznesenie č. 1 /2022 

I. Rada školy  konštatuje: 

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

    10 členov z 11 riadnych členov 

 

II. Rada školy  berie  na  vedomie: 

a) Informácia a o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi za 

    1. polrok školského roku 2021/2022   

b) Stav v príprave a realizácii investičných zámerov ZUŠ L. Stančeka v roku 2022. 

c) Informácia o príprave podujatí v II. polroku šk. roka 2021/2022  

 

Uznesenie č. 2/2022 

I. Rada školy žiada zamestnancov výtvarného odboru :  

prerokovať  požiadavky na výstavné priestory, ktoré do návrhu spracovala Mgr. Vrtelová aj 

s riaditeľom ZUŠ LS a následne s projektovým manažérom mesta. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

I. Rada školy ukladá riaditeľovi ZUŠ, predsedníčke RŠ, Mgr. Krškovi a Mgr. Révayovej:  

zorganizovať rokovanie s Ing. M. Bielickým – vedúcim ekonomického oddelenia, ohľadom 

nákupov z kapitálových výdavkov. 

 

V Prievidzi dňa 22.03. 2022 

 

Zapísala: Ing. Jana Mihálová                                                 

 

                                                                                                            Helena Dadíková 

                                                                                                   predsedníčka RŠ 

 

Príloha: Plán podujatí ZUŠ LS na 2.polrok  

škol. roku 2021/2022 



 Marec  Príloha č.1 

 Výstava VO - Grafika  foyer ZUŠ 

2.3.2022 Pracovná porada 11:00 Koncertná sála ZUŠ 

3.3.2022 Koncert ZUŠ 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

14.3.2022 Návšteva primátorky v ZUŠ   

17.3.2022 Umelecká rada 11:00  
22.3.2022 TK Sedláková M 16:30 Koncertná sála ZUŠ 

24.3.2022 Koncert ZUŠ 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

28.3.2022 zvuková skúška   16:30 KaSS Prievidza 

29.3.2022 Deň učiteľov - vystúpenie žiakov a učiteľov  KaSS Prievidza 

29.3.2022 Koncert ZUŠ 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

31.3.2022 TK Kočnerová J 16:30 Koncertná sála ZUŠ 

    

 Apríl   

  

 

 

 Výstava VO k Fúziam +výzdoba 
 

 

1.4.2022 TK Filipová E 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

5.4.2022 Školská klavírna súťaž 8:00 - 14:00 Koncertná sála ZUŠ 

7.4.2022 Koncert víťazov klavírnej súťaže 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

13.4.2022 TK Horváthová P 17:00 č.211 

14.-19.4.2022 Veľkonočné prázdniny 
 

 

20.4.2022 Pracovná a pedagogická porada 11:00 Koncertná sála ZUŠ 

21.4.2022 Boráková Prievidza 8:00 - 18:00 Koncertná sála ZUŠ 

26.4.2022 Koncert ZUŠ 17:00 Koncertná sála ZUŠ 
28.4.2022 I. absolventský koncert 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

29.4.2022 Fúzie 2022 17:00 Koncertná sála ZUŠ + námestie ? 

29.4.2022 TK Sedláková M 16:30 č.211 

    

 Máj 
 

 

 Výstava VO - absolventi 4/PV 
 

Pavilón A 

3.5.2022 TK Cipov R 16:30 Koncertná sála ZUŠ 
5.5.2022 II. absolventský koncert 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

11.5.2022 Pracovná porada 10:30 Koncertná sála ZUŠ 

12.5.2022 Koncert sláčikového oddelenia 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

13.5.2022 TK Granecová V a Darmovzal V 16:30 Koncertná sála ZUŠ 

16.5.2022 Výchovné koncerty pre MŠ 9:00 Koncertná sála ZUŠ 

19.5.2022 Koncert ZUŠ 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

23.5.2022 zvuková skúška na výchovné koncerty 
 

 

24.5.2022 Výchovné koncerty ZŠ 30:10,1 KaSS 

26.5.2022 Spevácke oddelenie -koncert  ZUŠ 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

31.5.2022 Absolventský koncert  17:00 Koncertná sála ZUŠ 

    

 Jún 
 

 

1.-3.6.2022 Prijímacie skúšky 
 

 

2.6.2022 TK Ševčíková H 17:00 
 

2.6.2022 Školská gitarová súťaž 9:00-15:00 č.211 



6.6.2022 Absolventský koncert + orchester 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

9.6.2022 Koncert ZUŠ -jazzový 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

10.6.2022 TK Balagová E 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

16.6.2022 Koncert ZUŠ 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

17.-19.6. 2022 Divertimento musicale celoslovenské kolo  Rimavská Sobota 

17.6.2022 VO - vernisáž prác absolventov 16:00 foyer ZUŠ 

17.6.2022 Vyradenie absolventov 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

22.6.2022 Pracovná porada a pedagogická rada 10:00 Koncertná sála ZUŠ 

23.6.2022 Koncert súborov 17:00 Koncertná sála ZUŠ 

 


