
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. 1/2020 
 

z ustanovujúceho zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   streda 24.júna 2020 od 17.00 h do 19.00 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka,  

 

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

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

Branislav Daubner, Monika Fialková, Ing. Roman Veselý 

Neprítomná – ospravedlnená:  Katarína Čičmancová,   

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 

Program : 
 

1. Otvorenie – riaditeľ  ZUŠ Ladislava Stančeka 

2. Informácia o voľbách do RŠ na funkčné obdobie 2020 – 2024, t.j. zástupcov  za 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov   

3. Delegovanie členov RŠ za zriaďovateľa   

4. Správa o činnosti RŠ v roku 2019   

5. Voľby predsedu, podpredsedu a menovanie zapisovateľa RŠ na nové funkčné obdobie 

6. Návrh kandidáta zo zvolených zástupcov rodičov do Mestskej školskej rady  

7. Štatút RŠ – oboznámenie sa s obsahom   

8. Návrh plánu zasadnutí RŠ na rok 2020  

9. Uznesenie, záver 
 

K bodu č.1 

Riaditeľ ZUŠ privítal členov RŠ na ustanovujúcom zasadnutí RŠ. 
 

K bodu č.2 

Riaditeľ ZUŠ prizval   zástupkyňu riad. ZUŠ E. Matiaškovú, aby informovala členov RŠ 

o priebehu volieb do RŠ za pedagogických, nepedagogických zamestnancov a za zástupcov 

rodičov.  

10.3.2020 – sa konali voľby do RŠ za zástupcov rodičov, volieb sa zúčastnilo 20 rodičov 

a kandidovalo 6 kandidátov. Zvolení boli Branislav Daubner, Monika Fialková a Ing. Roman 

Veselý. 

11.3.2020 – sa konali voľby za nepedagogických zamestnancov, voličov bolo 5, 2 kandidáti 

a zvolená bola Ing. Jana Mihálová. 

11.3.2020 - sa konali voľby za pedagogických zamestnancov, voličov bolo 47, 3 kandidáti 

a zvolení boli Mgr. Peter Krško a Mgr. Lucia Vrtelová. 
 

K bodu č.3 

H. Dadíková informovala o voľbe do RŠ za mesto Prievidza. Zástupcovia za mesto Prievidza 

boli volení na ustanovujúcom MsZ dňa 3.12.2018 a zvolení boli Katarína Čičmancová, 

Helena Dadíková, Mgr. Beáta Révayová a Juraj Polák.   
 

K bodu č.4 

H. Dadíková ako   predsedníčka RŠ na obdobie 2016 – 2020  oboznámila RŠ so Správou 

o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS  Prievidza za rok 2019. V správe bol zhrnutý obsah 

jednotlivých zasadnutí RŠ a v závere spracovaný prehľad o dochádzke  jednotlivých členov 



na zasadnutia RŠ. Vyjadrila sa najmä k problémom,  ktoré doteraz neboli napriek 

opakovaným výzvam smerom k zriaďovateľovi riešené, resp. zrealizované : prechod pre 

chodcov na Rastislavovej ul. pred hlavnou budovou ZUŠ, oprava  strechy hlavnej budovy, 

ktorej realizácia bola pôvodne v rozpočte mesta na rok 2020 a po I. úprave rozpočtu na rok 

2020 bola vyradená, výsadba živého platu pri pavilóne „A“ , nákup niektorých hudobných 

nástrojov,  doplnenie techniky v koncertnej sále, realizácia výstavných priestorov pre 

prezentáciu výtvarného odboru a pod.  

H. Dadíková  RŠ poďakovala za spoluprácu členom RŠ   z predchádzajúceho  volebného 

obdobia. 

Riaditeľ školy informoval, že požiadal SMMP, s. r. o., Prievidza, aby mestská spoločnosť 

zabezpečila aspoň opravu  časti zatekajúcej strechy na hlavnej budove, ktorej úplná 

rekonštrukcia bola tento rok zrušená, aby sa predišlo škodám na majetku.  Ďalej informoval 

o počte prihlášok na štúdiu na školský rok 2020/2021. Tento rok je zatiaľ menej prihlásených 

žiakov ( cca 90 prihlášok ), ale konečný stav prihlásených žiakov bude škola vedieť 

v priebehu septembra, kedy sa koná aj druhé kolo prijímacích skúšok.  
 

K bodu č.5 

Na ustanovujúcom stretnutí RŠ vo volebnom období 2020 – 2024 sa v zmysle Štatútu RŠ volí  

predseda RŠ, podpredseda RŠ a zapisovateľ RŠ. Riaditeľ ZUŠ rozdal hlasovacie lístky na 

tajné voľby a RŠ zvolila  volebnú komisiu v zložení : Helena Dadíková a Branislav Daubner. 

Následne zúčastnení členovia RŠ nahlasovali nominácie na jednotlivé volené posty a potom 

sa uskutočnila  tajná voľba. Volebná komisia v závere spočítala volebné lístky a platné hlasy 

a oznámila prítomným výsledky volieb. 

Výsledky volieb: odovzdaných bolo 10 hlasovacích lístkov 

1. Voľba predsedu  RŠ     -   Helena Dadíková – 6 hlasov 

                                                      Branislav Daubner – 3 hlasy 

                      Mgr. Peter Krško – 1 hlas 

2. Voľba podpredsedu RŠ -   Mgr. Peter Krško – 7 hlasov 

                                           Mgr. Lucia Vrtelová – 2 hlasy 

                                           Juraj Polák – 1 hlas 

3. Voľba zapisovateľky RŠ - Ing. Jana Mihálová – 9 hlasov 
 

K bodu č.6 

Predsedníčka RŠ informovala, že RŠ má navrhnúť kandidáta do Mestskej školskej rady za 

rodičov a navrhla pána Branislava Daubnera, ktorý bol aklamačným hlasovaním RŠ počtom 

hlasov  9  do  MsŠR  schválený. 
 

K bodu č.7 

Riaditeľ ZUŠ informoval o platnom Štatúte RŠ, ktorý bol v prílohe zaslaný všetkým členom 

RŠ na oboznámenie sa s ním. Mgr. B. Revayová konštatovala z profesionálneho hľadiska ako 

vedúca OŠaSoO MsÚ, že  ZUŠ má obsahovo jeden z najlepších štatútov v rámci škôl 

v Prievidzi. 

 H. Dadíková vyzvala členov RŠ, aby si prípadné návrhy na doplnenie a zmeny Štatútu RŠ 

pripravili na jesenné rokovanie RŠ.  
 

K bodu č.8 

Predsedníčka RŠ navrhla, aby sa ďalšie zasadnutie RŠ v roku 2020  konalo 13.10.2020 po 

konaní plenárneho rodičovského združenia, ktoré by malo byť na začiatku októbra. V tom 

čase budú už známe aj výsledky  EDU zberu (zber štatistických údajov škôl a školských 

zariadení)a  budú už známe  počty žiakov pre škol. rok 2020/2021.  

Mgr. B. Révayová informovala RŠ aj Návrhu Doplnku č.1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č.1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na 



čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorý bude predmetom 

rokovania MsR dňa 29.06.2020 a MsZ 06.07.2020. Upravovali sa hlavne poplatky za 

materské školy. 

Mgr. P. Krško sa informoval ohľadom prechodu pre chodcov u Ing. R. Veselého. Ing. Veselý 

povedal, že táto požiadavka bola vyradená z realizácie  z rozpočtu mesta z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov spôsobených výpadkom príjmov z podielových daní od štátu počas 

pandémie. Mesto potrebuje  t. č. nutne financie na zrealizovanie značenia v meste, ktoré 

súvisí s novelou  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vykonávacou vyhláškou.    

Riaditeľ ZUŠ upozornil, , že ladiči, ktorí chodia ladiť klavíry do ZUŠ, ho upozornili na 

nevhodné podmienky v triedach ( v lete je tam veľmi teplo ). Preto by bolo vhodné 

namontovať vonkajšie žalúzie.  

Mgr. P. Krško informoval aj o festivale „Fúzie“, ktoré sa prekladajú na november a budú sa 

konať v dvoch termínoch. 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 24. 06. 2020 

 

 

Uznesenie č. 1 /2020 

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  

    10 členov z 11 riadnych členov 
 

 

II. Rada školy  b e r i e    n a   v e d o m i e : 

a) Informáciu o voľbách do RŠ na funkčné obdobie 2020 – 2024, t.j. zástupcov  za  

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov  

b) Delegovanie členov RŠ za zriaďovateľa 

c) Správu o činnosti Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za rok 2019 

d) Štatút RŠ platný v čase konštituovania RŠ na roky 2020 - 2024 

 

 

Uznesenie. č. 2/2020 

Rada školy v o l í :  
a) Helenu Dadíkovú za predsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 24.06.2020 

počtom hlasov „6 za“ z 10 prítomných;  

b) Mgr. Petra Krška za podpredsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 

24.06.2020 počtom hlasov „7 za“ z 10 prítomných;  

c) Ing. Janu Mihálovú za zapisovateľku Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 

24.06.2020 počtom hlasov 9 za z 10 prítomných. 
 

 

Uznesenie č. 3/2020 

Rada školy s c h v a ľ u j e 

nomináciu do Mestskej školskej rady v Prievidzi takto : 

Branislav Daubner - zo zvolených zástupcov rodičov 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1555


Helena Dadíková – predsedníčka Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

Mgr. art. Anton Bakyta – riaditeľ ZUŠ Ladislava Stančeka 

 

 

 

V Prievidzi dňa 24.06. 2020 

 

                                                                                              _______________________ 

JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                           primátorka mesta 

 

 

 

 

_______________________ 

   Helena Dadíková 

                                                                                            predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

_______________________ 

    Mgr. art. Anton Bakyta 

                                                                                                riaditeľ školy 

 

. 
 


