
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. 3/2017 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania: pondelok 23. októbra 2017 od 16.30 h do 17.45 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka v Prievidzi 

 

Prítomní:podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Katarína Čičmancová Mgr. Peter Krško, JUDr. 

Pavel Zajac, Branislav Daubner, Mgr. Beáta Révayová,  Ing. Monika Budd, Stanislav Granec, Mgr. 

Lucia Vrtelová, Katarína Vráblová / prítomná až od bodu č. 3 rokovania/. 

 

Neprítomná – ospravedlnená: Ing. Jana Mihálová 

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

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. Voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa na základe doplňovacích volieb RŠ za 

pedagogických zamestnancov 

3. Návrh na zmenu Štatútu RŠ pri ZUŠ LS 

4. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka v 

Prievidzi za školský rok 2016/2017 

6. Informácia o rekonštrukčných a adaptačných prácach na budovách ZUŠ LS  

7. Príprava návrhu požiadaviek na rozpočet mesta na rok 2018 

8. Príprava podujatí ZUŠ LS na  október– január 2017  

9. Rôzne 

10. Uznesenie 

11. 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 predstavila novú členku RŠ za 

pedagogických zamestnancov uč. Mgr. Luciu Vrtelovú, ospravedlnila neprítomnú Ing. Janu Mihálovú. 

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 

Na základe uskutočnených doplňujúcich voliebzástupcu pedagogických zamestnancov na uvoľnené 

miesto za Mgr. Alenu Včelíkovú, bývalú učiteľku VO, sa v zmysle platného štatútu RŠ vykonali 

voľby do RŠ na funkciu predsedu, podpredsedu a zapisovateľa tak, ako to ukladá platný Štatút RŠ 

ZUŠ LS – Článok V. ods. 20. 

Volebná komisia bola schválená v zložení : 

Ing. Monika Budd a Katarína Čičmancová. 



Komisia rozdala hlasovacie lístky, prítomní podali návrhy na kandidátov na jednotlivé funkcie v RŠ 

a následne hlasovali tajným hlasovaním o jednotlivých kandidátoch. Odovzdaných bolo 9 hlasovacích 

lístkov na funkciu predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. 

Kandidáti na predsedu RŠ :                1. Helena Dadíková – získaný počet hlasov    8 

                                                            2. JUDr. Pavel Zajac – získaný počet hlasov  1 

Kandidáti na podpredsedu RŠ :          1. Mgr. Peter Krško – získaný počet hlasov    8 

                                                            2. Branislav Daubner – získaný počet hlasov  1 

Kandidátka na zapisovateľku RŠ :      Ing. Jana Mihálová – získaný počet hlasov     9     

Výsledky volieb sú súčasťou uznesenia. 

 

K bodu č.3 

Predsedníčka RŠ zaslala všetkým členom návrh zmien Štatútu RŠ ZUŠ LS. Na základe  pripomienok 

Mgr. Petra Kršku stiahla po rozprave tento bod rokovania z programu s tým, že Mgr. Peter Krško 

predloží písomne návrh na zmeny v štatúte.Viď uznesenie. 

 

K bodu č. 4 

Predsedníčka vykonala kontrolu plnenia uznesení RŠ. 

Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky 2015, 2016,2017  – ku dňu 23. 

októbra  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,zostáva v sledovaní. 

POZNÁMKA : v rozpočte mesta sú plánované finančné prostriedky na rok 2017 na riešenie prechodu 

pre chodcov na Rastislavovej ul., preds. RŠ sa bude informovať na odbore výstavby o realizácii. 

 

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 ! 

 

ROK 2017 

Uznesenie č. 2/2017 

Rada školy   odporúča  zriaďovateľovi: 

prehodnotiť  spôsob a termín odovzdávania ocenení Prievidzský anjel s tým, aby nebolo súčasťou 

 novoročného koncertu. 

Splnené : Novoročný koncert bude samostatné mestské podujatie na návrh KŠaK, vypúšťa sa zo 

sledovania. 

 

Uznesenie č. 4/2017 

Rada školy  odporúča riaditeľovi školy 



vypracovať zoznam požiadaviek na finančné krytie z rozpočtu mesta na zapracovanie do I. 

rozpočtovej úpravy. 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

 

Uznesenie č. 7/2017 

Rada školy  odporúča riaditeľovi školy 

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. 

Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 

 

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)s tým, že je potrebné dofinancovanie; zostáva v sledovaní; 

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

 

K bodu č. 5: 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za 

školský rok 2016/2017 zaslal riaditeľ ZUŠ LS všetkým členom pred konaním zasadnutia. Správu ešte 

doplnil o ďalšie informácie. Predsedníčka RŠ konštatovala, že správa obsahuje náležitosti v zmysle 

platných predpisov. Odporučila venovať viac pozornosti opisu jednotlivých podujatí, organizovaných 

ZUŠ LS a tých, na ktorých sa podieľa ZUŠ LS programom ( okrem názvu podujatia aj dramaturgiu 

a účinkujúcich, nielen zodpovedných pedagógov ). RŠ ZUŠ LS správu prerokovala, viď uznesenie. 

 

K bodu č.6 

Mgr.art. A. Bakyta, riad. školy  informoval o vykonaných prácach na obnove budovy ZUŠ LS :   

Opravu  podstienku budovy VO a LDO bude na základe výsledkov prieskumu trhu  realizovať Správa 

majetku mesta Prievidza, s.r.o. Žiadosť na dofinancovanie (avýšenie z 3 000,00 € na 3750,00 €/ 

a preklasifikovanie poskytnutých finančných prostriedkov z bežných na kapitálové bude zaslaná na 

MsÚ - Odbor školstva a starostlivosti o občana a v rozdeľovníku aj vedeniu mesta a hlavnému 

ekonómovi.  

Rovnako bude zaslaná na základe prieskumu trhu na MsÚ - Odbor školstva a starostlivosti o občana 

žiadosť o dofinancovanie opravy pódia v koncertnej sále ZUŠ.  

 

K bodu č.7 

Mgr. art. A. Bakyta, riad. školy, informoval o  predložení  návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý reálne 

zohľadňuje požiadavky na financovanie potrieb ZUŠ LS. Návrh bol predložený Odboru školstva 

a starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Prievidzi v určenom termíne, ktoré pripravovalo sumárne podklady 

za celú oblasť školstva do rozpočtu mesta.  

 

K bodu č.8 

Mgr. art. A. Bakyta, riad. školy informoval o pripravovaných podujatiach : 

Október  2017   

18. 10. 2017       Gitarové kurzy 08:00 – 15:00 h                                  Koncertná sála ZUŠ 

19. 10. 2017       Koncert ZUŠ  17:00 h                                               Koncertná sála ZUŠ 

okt.- nov. 2017  Vlaky -  výstava VO *spoločný projekt                      Vestibul ZUŠ   

November  2017   

9.11. 2017 Portréty 17:00 h                                                            Koncertná sála ZUŠ 

21. 11. 2017 Koncert ZUŠ 17:00 h.                                                  Koncertná sála ZUŠ 

23.11. 2017       Detská spevácka súťaž Jesienka 08:00 – 18:00 h        Koncertná sála ZUŠ 

29.11. 2017 Gitarová súťaž Prievidza 2017 08:00 – 18:00 h           Koncertná sála ZUŠ 

30.11.2017       Metodický deň v predmete klavír  9:30 – 14:30 h        Koncertná sála ZUŠ 

December  2017   



December - január Výstava prác žiakov MŠ                                       Vestibul ZUŠ         

04.-08.12.         Výchovné koncerty pre MŠ  09:00 h                            Koncertná sála ZUŠ 

05. 12. 2017 Koncert Malá Lehôtka 17:00 h                                     KD M.Lehôtka 

07. 12. 2017 Malý adventný koncert 17:00 h                                    Koncertná sála ZUŠ 

08.12.2017        Mikulášske predstavenie pre deti PŠ a zamestnancov školy   Koncertná sála ZUŠ 

12.12. 2017       Výchovné koncerty pre ZŠ  roč. 5.-9.  08:00 – 13:00 h KaSS Prievidza 

13 12. 2017       Koncert pre členov DC mesta 14:30 h                         KaSS Prievidza 

14. 12. 2017      Gitarový koncert  16:30 h                                      Koncertná sála ZUŠ 

19. 12. 2017 Malý adventný koncert 17:00 h                                    Koncertná sála ZUŠ 

11. 12. 2017      Komorná výstava žiackych prác.  VO 16.00h             KaSS Prievidza                                  
Mgr.  A. Sluková,  Mgr. Veronika Lachká ,  Mgr. O.Cipov.  Mgr. Lucia Vrtelová - spoločný projekt 

25. 12. 2017 Vianočná omša  09:30 h                                               Kostol Najsv. Trojice 

Január  2018  

06.01. 2018      Novoročná omša    09:00 h                                           Kostol Sv.   Bartolomeja 

17.01. 2018      Novoročný koncert    17:00 h                                       KaSS Prievidza 

Február  2018 

Feb. -mar.- 2018 VÝSTAVA ZUŠ Prievidza Mgr.  A. Sluková,  Mgr. Veronika Lachká ,  Mgr. 

O.Cipov.  Mgr. Lucia Vrtelová -  spoločný projekt 

07.02.2018       Metodický deň v predmete gitara  9:00 – 14:30 h Koncertná sála ZUŠ 

08. 02. 2018 Koncert ZUŠ 17:00 h Koncertná sála ZUŠ 

15.02. 2018       Stančekova Prievidza, spev. súťaž  08:00 h  Koncertná sála ZUŠ  

 

K bodu č. 9 

Do bodu rôzne nebolo navrhnutý program. 

 

K bodu č. 10 

Uznesenie RŠ ZUŠ LS tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 11 

Predsedníčka RŠ ukončila rokovanie RŠ a poďakovala členom za účasť.  

 

 

U z n e s e n i e  

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 23.10. 2017 

 

Uznesenie č. 9 /2017 

I. Rada školy  konštatuje: 

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

9 členov a od bodu č. 3 až 10 členov z 11 riadnych členov. 

 

II. Rada školy  berie na vedomie : 

a) Výsledky voľby člena RŠ za pedagogických zamestnancov s tým, že  

po Mgr. Alene Včelíkovej sa členkou RŠ ZUŠ LS stala dňom 11.10.2017  

VO ZUŠ LS uč. Mgr. Lucia Vrtelová 

 b)   Vyhodnotenie uznesení za roky 2015,2016 a 2017 

b) Informáciu o stave rekonštrukcie budov školy a prácach v okolí školy 

c) Informáciu o príprave rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020 

 

Uznesenie č. 10/2017 

Rada školy  odporúča   riaditeľovi  školy 

žiadať zriaďovateľa o dofinancovanie aktuálnych potrieb školy z rozpočtu mesta v roku 2017:  

a) úprava koncertnej sály v rozsahu na základe prebiehajúceho prieskumu trhu;   

b)  podstienka pri budove „A“ pavilónu v rozsahu na základe už uskutočneného prieskumu trhu. 

 



Uznesenie č. 11/2017 

Rada školy volí : 

Helenu Dadíkovú za predsedníčku RŠ 

Mgr. Petra Kršku za podpredsedu RŠ 

Ing. Janu Mihálovú. za zapisovateľku RŠ 

 

Uznesenie č. 12/2017 

Rada školy prerokovala   

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za 

školský rok 2016/2017  

 

Uznesenie č. 13/2017 

Rada školy  odporúča zriaďovateľovi  školy 

a) schváliť rozpočet ZUŠ LS na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 v predloženom znení; 

b) zabezpečiť v rozpočte mesta na rok 2018 finančné krytie na výmenu okien v pavilóne „A“ 

 

Uznesenie č. 14/2017 

Rada školy ukladá 

Mgr. Petrovi Krškovi predložiť písomný návrh zmien Štatútu RŠ pri ZUŠ LS. 

 

V Prievidzi dňa 23.10. 2017 

 

Zapísala : H. Dadíková 

Overil : Mgr. P. Krško 

 

 

 

                                                                                                   Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 


