
 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI  
Rady školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka, 971 01 Prievidza, Rastislavova ul. 745/13  

za rok 2012 
V zmysle Článku IX. ods.(7) štatútu rady školy predkladám výročnú správu o činnosti Rady školy pri 
Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka 971 01 Prievidza, Rastislavova ul. 745/13  (ďalej len RŠ) 
za rok 2012. Rok 2012 bol  rokom volieb do RŠ.                                                                                                                       
Dňa   22. februára 2012 sa konali  voľby 2 zástupcov pedagogických zamestnancov, 1 zástupcu 
nepedagogických zamestnancov a  4 zástupcov rodičov. 
 Voľby sa konali v budove Základnej umeleckej školy Ladislava  Stančeka v Prievidzi ( ďalej len ZUŠ LS). 
Volebná komisia sa po prvý krát zišla až v deň konania prvej časti volieb ( za pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov ). Komisia bola konštituovaná podľa postupu, ktorý bol doručený na 
ZUŠ LS dňa 21.02.2012 z Odboru školstva a SoO MsÚ v Prievidzi potom, čo boli predchádzajúce voľby 
zo dňa 15.02.2012 na pokyn zriaďovateľa (mesta Prievidza) zrušené z dôvodu postupu,  ktorý nebol 
v súlade s vyhláškou č. 291/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.  Voľby za pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov zo dňa 15.02.2012   sa konali pred termínom a výzvou určenou 
zriaďovateľom, neboli dodržané princípy anonymity a bolo začaté zbieranie hlasov bez konštituovania 
volebnej komisie, ktorá začala pracovať až 22.02.2012. 
Volebná komisia (ďalej len VK) pracovala v zložení : 
Milan Barta, zástupca riaditeľky ZUŠ LS, učiteľ – zástupca za pedagogických zamestnancov, delegovaný 
riaditeľkou školy, Marián Chmúra, školník – zástupca za nepedagogických zamestnancov, delegovaný 
riaditeľkou školy, Ing. Janka Bieliková, rodič – zástupca za rodičov, delegovaná za Radu školy pri ZUŠ LS,   
Mgr. Rastislav Komáromi, rodič – delegovaný za združenie rodičov, Viera Pozsonyiová, učiteľka ZUŠ LS 
– delegovaná za odborovú organizáciu.  VK si zvolila za predsedníčku Ing. Janku Bielikovú.  
Za kandidátov za pedagogických zamestnancov sa prihlásili : Mgr. Anton  Stratený, Mgr. Mária 
Sedláková, PhD.,   Mgr. Art. Zuzana Haragová.  Učiteľka Mária Chmelárová  navrhla za kandidáta Mgr. 
Petra Kršku, ktorý verejne kandidatúru prijal. Následne zabezpečila VK v priestoroch školy vytlačenie 
a distribuovanie kandidátnej listiny medzi voličov – pedagogických zamestnancov ZUŠ LS. Predsedníčka 
VK vysvetlila priebeh volieb (ako prví boli volení zástupcovia  pedagogických zamestnancov ) 
a vysvetlila spôsob voľby  tajným hlasovaním.                                                                                                         
Priebeh volieb za pedagogických zamestnancov : V zozname oprávnených voličov bolo zapísaných 33 
osôb – učiteľov. Hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 33,  platných 33.  Zvolení  boli Mgr. Anton 
Stratený (20 hlasov ) a Mgr. Mária Sedláková, PhD. (20 hlasov ).                                                                 
Priebeh volieb za nepedagogických zamestnancov : Kandidovali Marta Jurčáková a Ing. Martina 
Drexlerová. Zvolená bola Marta Jurčáková (2 hlasy).                                                                                                            
Dňa 29. februára 2012 sa konali voľby zástupcov rodičov do RŠ.  Tieto voľby boli oznámené rodičom 
prostredníctvom oznamov v žiackej knižke asi 1 mesiac vopred a prostredníctvom www stránky školy.   
Priebeh volieb zástupcov rodičov do RŠ: Po zostavení kandidátky boli vytlačené hlasovacie lístky 
s menami 11 kandidátov. Celkom sa volieb zúčastnilo 167 rodičov – oprávnených voličov, ktorí 
pristúpili k zapečatenej urne s možnosťou voliť. Kandidátna listina za rodičov vznikla tak, že na 
januárovej porade ZUŠ LS bol riaditeľkou daný pokyn na nahlasovanie kandidátov z jednotlivých tried. 
Kandidátka bola niekoľko dní pred konaním volieb vyvesená na tabuli oznamov ZUŠ LS, www stránke 
a na vstupných dverách do volebnej miestnosti. Na 4 členov RŠ z radov rodičov boli navrhnutí 11 
kandidáti ( Ing. Janka Bieliková, Ing. Monika Budd, Stanislav Granec, Ing. arch. Marian Hlinka, Silvia 
Hraňová,  Ing. Tatiana Hubová, Ing. arch. Milan Chmúra,  Ing. arch. Amro Khalifa, Ing. Peter Paulík, Ing. 
Eva Višňovská,   JUDr. Pavel Zajac ); zvolení boli JUDr. Pavel Zajac (91 hlasov), Ing. Monika Budd (90), 
Ing. Marian Hlinka (86) a Stanislav Granec (85). Ostatní kandidáti získali hlasy takto : Ing. Janka 
Bieliková (5), Silvia Hraňová (4),  Ing. Tatiana Hubová (67), Ing. arch. Milan Chmúra (69),  Ing. arch. 
Amro Khalifa (73),  Ing. Peter Paulík (15), Ing. Eva Višňovská (68). VK konštatovala   nedodržanie 
vyhlášky č. 291/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. ( vyhlásenie termínu bez výzvy zriaďovateľa 



a uzatváranie volebnej urny a zbieranie hlasov bez účasti VK); absenciu centrálnych a úplných 
zoznamov žiakov a najmä zoznamov rodičov, ktoré sú zároveň stálym zoznamom voličov. 

RŠ po vykonaných voľbách zasadala v priebehu roka 2012 celkovo 5 krát :  
1. zasadnutie  dňa 22. marca 2012. Prítomní podľa prezenčnej listiny : Ing. Janka Bieliková (za volebnú 
komisiu – ďalej len VK), Ing. Monika Budd, Helena Dadíková, Stanislav Granec, Ing. arch. Marian Hlinka,  
Mgr. Jozef Krško (predseda RŠ do 22.03.2012), Ing. Jozef Polerecký (za zriaďovateľa – predseda 
Mestskej školskej rady – ďalej len MsŠR), Mgr. Gabriela Tunáčková (riaditeľka ZUŠ Ladislava Stančeka – 
ďalej len riaditeľka ZUŠ) Mgr. Mária Sedláková, PhD., Mgr. Anton Stratený, Katarína Vráblová, JUDr. 
Pavel Zajac. Neprítomná : Marta Jurčáková – ospravedlnená. 

V súlade s § 5 vyhlášky  MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení 
vyhlášky č  230/2009 Z. z., zvolala riaditeľka ZUŠ LS v súčinnosti  so zriaďovateľom (mestom Prievidza)  
ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi na obdobie rokov 2012 – 
2016 s týmto programom: Informácia o voľbách do RŠ na funkčné obdobie 2012 – 2016;  Delegovanie 
členov RŠ za zriaďovateľa – informácia zástupcu zriaďovateľa; Správa o činnosti RŠ v roku 2011; Voľby 
predsedu, podpredsedu a menovanie zapisovateľa RŠ na nové funkčné obdobie; Návrh kandidáta zo 
zvolených zástupcov rodičov do Mestskej školskej rady (MsŠR) ;  Štatút RŠ – oboznámenie sa 
s obsahom;    Návrh plánu zasadnutí RŠ na rok 2012.    
Zástupcovia mesta -  H. Dadíková a Ing. J. Polerecký vysvetlili neúčasť dvoch členov – zástupcov v RŠ za 
zriaďovateľa z dôvodu ich vzdania sa funkcie (Ing. Petra Kobetičová a Ing. Róbert Ország). MsZ 
v Prievidzi   na rokovaní dňa 27.3.2012 schváli dvoch nových zástupcov v RŠ za zriaďovateľa, navrhnutí 
boli  Ing. Janka Bieliková – zamestnankyňa mesta a Juraj Ohradzanský – poslanec MsZ. 
Informáciu o voľbách do RŠ na funkčné obdobie 2012 – 2016 podala  predsedníčka volebnej komisie 
Ing. Janka Bieliková.  Informáciu o delegovaní členov RŠ za zriaďovateľa poskytol predseda MsŠR Ing. 
Jozef Polerecký. MsZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 21.12.2010 po komunálnych voľbách 
schválilo svojich zástupcov do všetkých rád škôl, t.j. 11 MŠ, 8 ZŠ, CVČ a ZUŠ, ktorým je zriaďovateľom 
mesto. Od dec. 2010 došlo k niektorým zmenám. V prípade RŠ ZUŠ LS sa Ing. Petra Kobetičová a Ing. 
Róbert Orság vzdali z pracovných dôvodov členstva v RŠ. Z pôvodne zvolených členov RŠ zostali  H. 
Dadíková a K. Vráblová do skončenia platnosti ich poslaneckého mandátu (dec. 2014).                                                                                             

Správa o činnosti RŠ v roku 2011 predložil doterajší predseda RŠ Mgr. Peter Krško. Z písomne 
vypracovaného materiálu spomenul len niektoré časti. Za najpozitívnejšie z činnosti RŠ považoval 
prijatie novej koncepcie školstva na roky 2012 -2015, v ktorej má svoje zastúpenie aj koncepcia ZUŠ. Vo 
svojom vystúpení apeloval na význam a poslanie RŠ, na nutnosť včas a objektívne vypracovávať 
zápisnice a uznesenia z rokovaní. Námietku k predloženej správe vyslovila Mgr.  Mária Sedláková, PhD., 
ktorá predkladateľovi vyčítala, že správa nemapuje pozitívne udalosti z činnosti školy. Mgr. Peter Krško 
reagoval s vysvetlením, že predkladá správu o činnosti RŠ a nie činnosti školy. V rámci rozpravy k tomto 
bodu rokovania pripomienkovala aj riaditeľka ZUŠ LS, že všetky námietky vznesené na rokovaniach RŠ 
vysvetlila (aj písomne). Po rozprave k správe poďakovala H. Dadíková doterajšiemu predsedovi RŠ Mgr. 
Petrovi Krškovi. 

 Voľby predsedu, podpredsedu a menovanie zapisovateľa RŠ na nové funkčné obdobie sa konalo bez 
zvolenia volebnej komisie; túto funkciu zastúpil predseda MsŠR Ing. J. Polerecký a  predsedníčka VK 
Ing.J.Bieliková. H. Dadíková ponúkla svoju funkciu podpredsedu. Prítomní boli vyzvaní, aby podali 
návrhy kandidátov na predsedu a následne po vykonaní voľby aj na podpredsedu. H. Dadíková navrhla 
za predsedu RŠ Mgr. A. Strateného a  JUDr. P. Zajac H. Dadíkovú. Z návrhov vzišli 2 kandidáti = H. 
Dadíková, Mgr. A. Stratený. S kandidatúrou obaja súhlasili.  Ich mená boli uvedené v abecednom 
poradí na hlasovacom lístku. Hlasovalo sa tajne krúžkovaním čísla pred menom kandidáta. Rozdaných 
bolo 8 hlasovacích lístkov na voľbu predsedu RŠ.  Hlasovalo 8 prítomných, všetky hlasovacie lístky boli 



platné. Pridelené boli 2 hlasy za Mgr. A. Strateného a 6 hlasov za H. Dadíkovú.  Na voľbu podpredsedu 
RŠ bol navrhnutý len 1 kandidát = Mgr. A. Stratený. Rozdaných bolo 8 hlasovacích lístkov na voľbu 
podpredsedu RŠ.  Hlasovalo 8 prítomných, všetky hlasovacie lístky boli platné. Pridelených bolo 8 
hlasov za Mgr. A. Strateného.  Prítomní sa potom dohodli, že nevykonajú voľbu zapisovateľa, nakoľko 
bude RŠ po 27. marci doplnená o 2 nových zástupcov zriaďovateľa a nie je prítomná ani členka RŠ za 
nepedagogických zamestnancov. Preto budú na najbližšom rokovaní RŠ vykonané nové voľby v zmysle 
Štatútu RŠ. 
 K návrhu kandidáta zo zvolených zástupcov rodičov do Mestskej školskej rady otvorila rozpravu 
novozvolená predsedníčka RŠ. Spolu s predsedom MsŠR vysvetlili   spôsob kreovania MsŠR. Po 
vykonaní volieb na všetkých školách a školských zariadeniach zvolá mesto ustanovujúce zasadnutie  
MsŠR za účasti všetkých  predsedov RŠ.  Po rozprave k tomuto bodu rokovania prítomní navrhli do 
MsŠR kandidáta za rodičov Ing. Moniku Budd.  Za návrh hlasovalo 8 prítomných členov RŠ.   Riaditeľka 
ZUŠ LS  informovala  prítomných o  platnom Štatúte RŠ.  Štatút poslala e – mail poštou spolu 
s pozvánkou na ustanovujúce zasadnutie RŠ všetkým členom. Platnosť štatútu je vyznačená v jeho 
záverečnom ustanovení : štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 14.9.2011 
a týmto dňom  nadobudol účinnosť. Zároveň sa ním zrušil štatút   zo dňa 11.6.2008. H. Dadíková 
požiadal členov RŠ, aby sa oboznámili dôsledne s jeho znením a na najbližšom zasadnutí odporučila 
prehodnotiť návrhy na zmeny. Minimálne odporučila zmenu vo voľbe, resp. určení zapisovateľa/ky.                                  
RŠ prijala uznesenie, ktorým zobrala  na vedomie informáciu predsedníčky VK Ing. Janky Bielikovej 
o voľbách do Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi  na funkčné obdobie 2012 – 2016, 
informáciu predsedu MsŠR Ing. Jozefa Polereckého o delegovaní členov RŠ za zriaďovateľa, Správu 
o činnosti RŠ v roku 2011 predloženú bývalým predsedom RŠ Mgr. Petrom Krškom a Štatút RŠ. RŠ 
schválila  výsledky voľby predsedu a podpredsedu  RŠ  ( predseda RŠ : Helena Dadíková,  podpredseda 
RŠ  Mgr. A. Stratený ) s tým, že voľby sa v zmysle platného Štatútu RŠ budú opätovne konať aj 
16.04.2012 a kandidátku zo zvolených zástupcov rodičov do Mestskej školskej rady v Prievidzi Ing. 
Moniku Budd. 

2. zasadnutie  dňa 16. apríla 2012:  Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika 
Budd, Mgr. Anton Stratený, Mgr. Mária Sedláková,   PhD., JUDr. Pavel Zajac, Ing. arch. Marián Hlinka, 
Stanislav Granec,  Katarína Vráblová, Juraj Ohradzanský, Ing. Janka Bieliková. Neprítomná : Marta 
Jurčáková, ospravedlnená.                                                                                                                                                                                                       
Program:   Voľby – predsedu, podpredsedu a zapisovateľky; Rôzne. 
 Účastníci zasadania boli oboznámení H. Dadíkovou o nových tajných voľbách predsedu, podpredsedu 
a zapisovateľa RŠ, vyplývajúcich zo štatútu RŠ, nakoľko MsZ zvolilo dvoch nových členov RŠ za 
zriaďovateľa (Juraj Ohradzanský, Ing. Janka Bieliková).  Navrhla vytvoriť 2 člennú volebnú komisiu.  
Z návrhov vzišlo zloženie volebnej komisie takto :  Katarína Vráblová a  Juraj Ohradzanský. 
PRIEBEH TAJNÝCH VOLIEB                                                                                                                                                             
1. Voľba predsedu RŠ pri ZUŠ Ladislava Stančeka.                                                                                                               
Navrhnutí boli traja kandidáti: Ing. Monika Budd, Mgr. Anton Stratený a Helena Dadíková. Po vykonaní 
voľby volebná komisia konštatovala, že : Mgr. Anton Stratený získal 3 hlasy z 10 platných hlasovacích 
lístkov, Ing. Monika  Budd získala 1 hlas z 10 platných hlasovacích lístkov, Helena Dadíková získala 6 
hlasov z 10 platných hlasovacích lístkov. Tajným hlasovaním bola zvolená za predsedu RŠ Helena 
Dadíková, zástupkyňa v RŠ za zriaďovateľa.                                                                                                                            
2. Voľba podpredsedu RŠ pri ZUŠ Ladislava Stančeka. Navrhnutí boli traja kandidáti:                                         
Ing. Monika Budd, Mgr. Anton Stratený a Stanislav Granec. Po vykonaní voľby volebná komisia 
konštatovala, že Mgr. Anton Stratený získal 5 hlasov z 10 platných hlasovacích lístkov, Stanislav Granec 
získal 5 hlasov z 10 platných hlasovacích lístkov, Ing. Monika Budd získala 0 hlasov z 10 platných 
hlasovacích lístkov. Tajným hlasovaním nebol  zvolený podpredseda RŠ, nakoľko dvaja kandidáti získali 
rovnaký počet hlasov. Preto pristúpila volebná komisia k žrebovaniu v zmysle Štatútu RŠ a  H. Dadíková 
vyžrebovala za podpredsedu RŠ Mgr. Antona Strateného, zástupcu pedagogických zamestnancov.     3. 



Voľba zapisovateľky RŠ pri ZUŠ Ladislava Stančeka. Navrhnuté boli dve kandidátky :                                    
Ing. Monika Budd a Ing. Janka Bieliková. Po vykonaní voľby volebná komisia konštatovala, že : Ing. 
Monika  Budd získala 3 hlasy z 10 platných hlasovacích lístkov, Ing. Janka Bieliková získala 7 hlasov z 10 
platných hlasovacích lístkov. Tajným hlasovaním bola zvolená za zapisovateľku RŠ Ing. Janka Bieliková. 

 Predsedníčka RŠ Dadíková informovala o metodickej návšteve zamestnancov Odboru školstva 
a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi na ZUŠ LS, ktorá bola vykonaná  30.03.2012 na základe 
písomných podnetov, podaných niekoľkými zamestnancami ZUŠ LS na MsÚ.  Predsedníčka RŠ ďalej 
informovala o novom systéme parkovania v centrálnej mestskej zóne (CMZ), ktoré bolo schválené dňa 
13.12.2011 na rokovaní MsZ.  Odporučila, aby riaditeľka  ako štatutárny orgán školy, podala žiadosť na 
mesto Prievidza, aby riešilo parkovanie učiteľov, pretože parkovisko pri budove ZUŠ na Rastislavovej ul. 
je súčasťou systému spoplatneného parkovania v CMZ.  Na problém upozornil riaditeľku 
a zamestnancov ZUŠ poslanec MsZ, učiteľ školy Mgr. A. Bakyta,  na pracovnej porade v decembri  2011. 
V januári 2012 urgoval u riaditeľky podanie žiadosti o riešenie parkovania zamestnancov školy.                                                                                                                       
Predsedníčka RŠ informovala o  neusporiadaných pozemkov pod budovou ZUŠ LS a s tým spojeným 
problémom. ZUŠ LS sa nemôže uchádzať o peňažné prostriedky z mimorozpočtových – grantových 
programov EU ani SR, pokiaľ nie sú doriešené vlastnícke vzťahy k pozemku, na ktorom je stavba 
postavená a ktorý škola užíva. Na túto skutočnosť už upozornila v minulom roku  riaditeľku školy. 
Úhrada nákladov za realizáciu projektu k podaniu žiadosti o dotáciu v rozsahu asi 3 500,00 € 
z prostriedkov Združenia rodičov by bola zbytočná. Ako poslankyňa MsZ spolu s poslancom MsZ Mgr. 
art. A. Bakytom iniciovali kroky k usporiadaniu pozemku, ale nie sú oprávnení podať žiadosť mestu. 
Tento úkon môže urobiť len štatutár školy.  Iniciátorom usporiadania pozemku bol aj Ing. arch. Milan 
Chmúra, ktorý je zamestnancom mesta a ktorý je zároveň predsedom ZR pri ZUŠ LS. Právna kancelária 
mesta Prievidza pripravuje k usporiadaniu pozemkov podklady, ale musí mať žiadosť školy.   Členovia 
RŠ podporili názor, aby mala škola   prenosné logo na účely propagácie školy pri podujatiach 
v interiéroch aj exteriéroch.   Mgr. A. Stratený  prezentoval návrh na výrobu  a umiestnenie  
informačnej tabule pred budovou školy, na ktorej by sa oznamovala činnosť, akcie a úspechy školy.  
K umiestneniu, resp. osadeniu informačnej tabule  aj loga na fasáde školy je potrebné aj stanovisko  
v blízkosti budovy je veľké množstvo zelene, ktorá cloní do okien, nie je udržiavaná a je potrebné ju 
orezať, resp. odborne ošetriť.  Predsedníčka RŠ navrhla, že bude iniciovať obhliadku stavu zelene. Po 
ich stanovisku bude potrebné podať zo strany ZUŠ oficiálnu žiadosť na riešenie (výrub, ošetrenie, resp. 
úpravu zelene ). Žiadosť bude adresovaná na MsÚ - Odbor územného plánovania, stavebného 
poriadku, výstavby a životného prostredia – oddelenie výstavby a životného prostredia a bude 
obsahovať to, čo bude odporučené v stanovisku odborných zamestnankýň mesta.  Stanislav Granec 
poukázal na úroveň a obsah  webovej  stránky ZUŠ,  ktorú odporučil aktualizovať.  Predsedníčka RŠ   
informovala, že     riaditeľka ZUŠ LS zvolala stretnutie k príprave významného podujatia – prehliadky 
speváckych zborov PRIEVIDZA SPIEVA, kde budú prerokované otázky prípravy, programu  
a financovania podujatia. Mesto poskytlo z rozpočtu 2.500,0 € na organizovanie podujatia.    

 3. zasadnutie  dňa 05. júna 2012.   Prítomní podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika 
Budd, Mgr. Anton Stratený, JUDr. Pavel Zajac, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová, 
Juraj Ohradzanský, Marta Jurčáková. Ospravedlnení: Mgr. Mária Sedláková, PhD., Ing. arch. Marián 
Hlinka, Prizvaní : Mgr. Gabriela Tunáčková, Ing. Martina Drexlerová.                                                                                 
Program: Stratégia rozvoja školy pre obdobie 2012/2013 v tom: stratégia materiálno-technického 
zabezpečenia, personálna stratégia, finančná stratégia; Príprava organizácie školského roku 2012/2013 
– učebné plány, alokácia tried; Rôzne (predbežné výsledky prijímacích pohovorov, výsledok realizácie 
projektu muzikálu a finančné náklady na realizáciu muzikálu, finančné náklady na realizáciu festivalu 
Prievidza spieva, závery metodickej návštevy 30.03.2012, projektové zámery, návrhy členov RŠ na 
zmeny Štatútu RŠ, návrh zasadnutí RŠ na II. polrok 2012.     H. Dadíková  vykonala  kontrolu plnenia 
uznesení z 2. zasadania RŠ. Konštatovala, že  uznesenie: bod  II/a – parkovanie pre učiteľov školy na 



parkovisku v blízkosti školy – splnené; bod  II/b -  vyriešiť vlastnícke vzťahy k pozemku pod budovou 
školy – v riešení;   bod  II/c -  vypracovať rôzne veľkosti loga školy – splnené, logo už pravidelne 
používané; bod II/d -   požiadať MsÚ o možnosť osadenia loga školy na fasádu budovy – v riešení; bod 
II/e -   riešiť úpravu zelene v okolí budovy;  posúdenie stavu zelene vykonané za účasti člena RŠ Mgr. A. 
Strateného, riad. ZUŠ LS podala na MsÚ žiadosť na výrub, ktorý bude mesto realizovať v rámci 
ostatných výrubov – splnené; bod II/f  -   aktualizovanie a dopĺňanie webstránky ZUŠ – úloha stála, 
v plnení.   Stratégia rozvoja školy pre obdobie 2012/2013 v tom: stratégia materiálno-technického 
zabezpečenia, personálna stratégia, finančná stratégia - materiál je vypracovaný v hlavných bodoch 
a úlohách.  Riaditeľka školy ústne podrobne informovala o obsahu materiálu ako celku. O príprave 
organizácie školského roku 2012/2013 – učebné plány, alokácia tried informovala riaditeľka školy.  
K bodu  II/b z zo zápisnice 2/2012 -  problém vlastníckych vzťahov k pozemku pod budovou školy je 
v riešení.  Návrh predsedníčky RŠ -  muzikál „Sebecký obor“ uviesť aj  pre verejnosť a do budúcna robiť 
viac takýchto aktivít  Predsedníčka RŠ navrhla uchádzať sa aj o  priestory na Ul. J. Hollého v blízkosti 
školy, ktoré patria zriaďovateľovi - mestu Prievidza. Riad. školy namietala, že veľkosť miestností je 
nepostačujúca. Predsedníčka RŠ sa informovala na zámery, ktoré boli súčasťou zápisu z júnovej RŠ 
z roku 2011  ( vytvorenie oddelenia basovej gitary).   Predsedníčka RŠ sa vyjadrila sa k zastúpeniu 
žiakov a učiteľov v školskom  orchestri – podľa nej je v orchestri veľa cudzích hráčov - výpomocí, tri 
klávesy, evidentne chýbajú sláčikové nástroje a plechové dychové nástroje. Treba zabezpečiť 
doplňovanie orchestra vlastnými žiakmi. Predbežné výsledky prijímacích pohovorov -po prvom dni  
prihlásených 55 detí. Finančné náklady na realizáciu muzikálu Sebecký obor - projekt bol realizovaný 
cez občianske združenie K – 2000 na podnet Mgr. Amálie Lomnickej, ktorá vypracovala   úspešný 
projekt  a získaných bolo 3 tis. € na realizáciu. Všetky náklady boli realizované cez K – 2000.  O   
premiére muzikálu a jeho uvedení pre školy  informovala riaditeľka ZUŠ LS. Muzikál mal u divákov 
úspech a bol  hodnotený pozitívne.   Príjmy a výdavky festivalu „Prievidza spieva“ – boli písomne 
poskytnuté  každému členovi RŠ na  zasadaní. Príjmové a výdavkové položky zdôvodnila ekonómka ZUŠ 
LS.  Predsedníčka RŠ upozornila, že v budúcnosti treba na takéto akcie podávať projekty skôr a vo 
väčšom rozsahu.  Riaditeľka školy informovala o vykonaní protipožiarnej kontroly na škole. Z kontroly 
vyplynulo, že bude nutné, aby škola dala robiť nové plány a novú projektovú dokumentáciu, na základe 
ktorej bude treba meniť dvere na protipožiarne uzávery a zabezpečiť ďalšie opatrenia vyplývajúce 
z kontroly.  Predsedníčka RŠ navrhla, aby škola dala požiadavku do II.  úpravy rozpočtu mesta v roku 
2012 na nevyhnutné výdavky spojené s odstránením nedostatkov na úseku požiarnej ochrany. Na 
diskusný príspevok Ing. J. Bielikovej, členky RŠ, ohľadom dobudovávania počítačovej triedy riad. školy 
informovala, že  škola je napojená na internet. Predsedníčka RŠ navrhla riaditeľke ZUŠ napísať žiadosť 
na MsÚ, odbor školstva a SoO, aby nedostatok PC bol riešený  presunom  počítačov zo rušenej ZŠ S. 
Chalupku III. JUDr. P. Zajac, člen RŠ podal pripomienku k Štatútu RŠ. RŠ akceptovala jeho návrh, aby sa 
počas volebného obdobia pri kooptácii  nového člena RŠ za rodičov nerobili doplňujúce voľby. Členom 
RŠ sa stane ďalší kandidát  zvolený v poradí ako štvrtý. Túto zmenu v štatúte RŠ dala odsúhlasiť 
predsedníčka RŠ hlasovaním. Všetci prítomní členovia RŠ boli za navrhnutú  zmenu štatútu. Riaditeľka 
ZUŠ LS navrhla  poplatok pre žiakov predškolského veku ( deti z materských škôl).  RŠ odporučila 
výšku poplatku  3,00 € /rodič/dieťa. Zároveň predsedníčka RŠ odporučila návrh predložiť na rokovanie 
do augustového MsZ v Prievidzi formou zmeny VZN č. 96/2008. RŠ na záver rokovania 05.06.2012 
zobrala na vedomie plnenie uznesení zo zápisnice  RŠ č. 2/2012; Stratégiu rozvoja školy na obdobie 
2012/2013; prípravu organizácie školského roku 2012/2013 a závery kontroly Hasičského záchranného 
zboru vykonanú v ZUŠ LS . Odporučila ZUŠ LS zabezpečiť reprízy muzikálu Sebecký obor; podať žiadosť 
mesto o dotáciu 7.500,00 € na riešenie opatrení z protipožiarnej   kontroly v rámci II. úpravy rozpočtu 
mesta v auguste 2012; iniciovať zmenu VZN  č. 96/2008  o určení príspevkov od zákonných zástupcov   
detí/žiakov  a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej 
škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí,  v školských strediskách záujmovej činnosti, 
v školských jedálňach pri MŚ a ZŚ  v úplnom znení so zapracovaným doplnkom č. 1, dodatkom č. 2, č. 



3, č. 4, č. 5 a č.6, ktorou by sa zabezpečili poplatky pre deti predškolského veku, navštevujúce ZUŠ  LS 
vo výške 3,00 €/mesiac. RŠ  schválila  zmenu Štatútu Rady školy ZUŠ L. Stančeka - článok V. bod 6/a.   
RŠ uložila predsedníčke RŠ vydať  Štatút RŠ so schválenou zmenou v článku V. bode 6/a., zorganizovať 
stretnutie s vlastníkom časti pozemku pod budovou ZUŠ so zámerom riešenia vlastníckych vzťahov 
v súvislosti so schválenou zámenou pozemkov v MsZ. 

4. zasadnutie  dňa  10. septembra 2012.   Prítomní podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. 
Monika Budd, Mgr. Anton Stratený, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Juraj Ohradzanský, Marta 
Jurčáková, Mgr. Mária Sedláková, PhD.,  Ing. arch. Marián Hlinka. Neprítomní – ospravedlnení:   JUDr. 
Pavel Zajac, Katarína Vráblová; prizvaná zástupkyňa riaditeľky  Eva Matiašková (za ospravedlnenú 
riaditeľku ).                                                                                                                                                                
Program:  Vyhlásenie štrajku na deň 13. 9. 2012; Informácia o začatí školského roku 2012/2013 – stav 
žiakov, zamestnancov, plánované aktivity na mesiace sept. – okt. 2012. 
Vyhlásenie štrajku na deň 13. 9. 2012 Odborový zväz školstva a vedy na Slovensku vyhlásil štrajk  na 
štvrtok 13. septembra 2012.   Podpredseda RŠ a predseda odborovej organizácie pri ZUŠ LS Mgr. A. 
Stratený informoval o príprave a vyhlásení štrajku.  Členská schôdza ZO odborov pri   ZUŠ LS dňa 
5.9.2012 prijala uznesenie o súhlase so štrajkom. Všetci zamestnanci podporili štrajk a oznámili to  
zamestnávateľovi. Škola ako právny subjekt štrajk oznámila zriaďovateľovi školy a zverejnila ho na 
vstupe do budovy školy a vo svojich  priestoroch. Učitelia postupne  informovali a informujú žiakov, že 
sa dňa 13.9.2012 nebude konať vyučovanie. Zoznam štrajkujúcich bol vyhotovený a   aktualizovaný  
opätovne  vo štvrtok 13. 9. 2012.  Oznámenie o konaní štrajku bolo doručené zriaďovateľovi (mestu 
Prievidza) a RŠ. Na základe oznámenia o konaní  štrajku  H. Dadíková zvolala zasadanie RŠ. Upozornila 
členov RŠ - zamestnancov ZUŠ - na niektoré zákonné povinnosti súvisiace s konaním štrajku. Predseda 
odborovej organizácie pri ZUŠ LS informoval   o plnení jednotlivých podmienok štrajku, ako ich ukladá 
zákon. Predsedníčka RŠ navrhla, aby bolo oznámenie o konaní štrajku zobraté na vedomie a vyslovená 
zo strany RŠ podpora zámeru, ktorý je cieľom štrajku – zvýšenie miezd v rezorte školstva. 
Informáciu o začatí školského roku 2012/2013 – stav žiakov, zamestnancov, plánované aktivity na 
mesiace sept. – okt. 2012 podala zástupkyňa riaditeľky E. Matiašková. K 05. 09. 2012   prihlásených 
794 žiakov. Oficiálne stavy žiakov budú   k 15. 09. 2012, kedy sa robí zber údajov pre MŠaV SR.   Nebrali 
sa deti na predmet Hra na gitaru v dostatočnom počte, pretože škole chýba učiteľ hry na gitaru.   Návrh 
na krátenie hodín žiakom spevu bol stiahnutý a žiaci tohto oddelenia majú plný počet vyučovacích 
hodín hneď po nástupe v novom školskom roku. Členovia rady sa všeobecne zaujímali o výsledky 
prijímacích skúšok a zápisu: o počty prihlásených a  prijatých žiakov do jednotlivých odborov 
a predmetov.  Zaujímalo ich, či stúpli počty žiakov v dychovom a sláčikovom oddelení, pretože je to 
dôležité pre ďalšiu existenciu reprezentatívnych súborov školy. Zaujímalo ich, či je škola personálne 
pripravená na stále rastúci záujem o predmety: spev hra, na gitare, hra na bicie nástroje.  Predsedníčka 
RŠ sa informovala na plnenie niektorých zámerov z minulého roka. Na záver rokovania RŠ  zobrala 
na vedomie informáciu o konaní štrajku zamestnancov ZUŠ LS  dňa 13. 09. 2012 a plnení podmienok  
štrajku; informáciu o začatí školského roku 2012/2013;  ďalej RŠ   podporila    organizáciu štrajku na 
podporu zvýšenia miezd v rezorte školstva;   požiadala   správu o výchovno - vzdelávacích výsledkoch 
ZUŠ LS za školský rok 2011/2012  predložiť na zasadanie RŠ 11.10. a týždeň pred zasadaním formou e - 
mailu zaslať  členom RŠ na preštudovanie a písomne predložiť podrobné  informácie o začatí školského 
roku 2012/2013 – stav – počty prihlásených a prijatých žiakov, stav súborov, odborné zabezpečenie 
vyučovania a vyťaženosť jednotlivých oddelení.  

5. zasadnutie dňa 11. októbra 2012 . Prítomní  podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. 
Monika Budd, Mgr. Anton Stratený, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová, Mgr. 
Mária Sedláková, PhD., Ing. arch. Marián Hlinka, neprítomní – ospravedlnení:   JUDr. Pavel Zajac, Juraj 
Ohradzanský,  Marta Jurčáková; prizvaná riaditeľka ZUŠ LS Mgr. Gabriela Tunáčková.                             
Program:  Kontrola uznesení z predchádzajúcich rokovaní RŠ;  Informácia o štrajku zo dňa 13.09.2012;  



Správa o činnosti a obsahu správ a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok 2011/2012. Predsedníčka RŠ podľa jednotlivých zasadaní v dňoch 
16. apríla 2012, 05. júna 2012 a 10. septembra 2012 prehodnotila plnenie uznesení. Členovia RŠ 
a riaditeľka ZUŠ LS podali k niektorých uzneseniam vysvetlenia, boli prekontrolované, 
pripomienkované, konštatované plnenie a stav plnenia. Správu o štrajku zo dňa 13. 09. 2012 podal  
Mgr. A. Stratený, podpredseda RŠ, ktorý je zároveň predsedom ZO odborovej organizácie. ZUŠ LS  
splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o konaní štrajku.  Pedagogická verejnosť čaká na 
výsledky rokovania vlády. Správu o činnosti a obsahu správ a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2011/2012 dostali členovia RŠ  
v elektronickej podobe. Predsedníčka RŠ podľa jednotlivých bodov prejednávala obsah správy, ku 
ktorému podávala výklad riaditeľka školy Mgr. G. Tunáčková. Správa bola RŠ postupne 
pripomienkovaná. Riaditeľka školy bola požiadaná, aby opravila vecné a formálne nedostatky v správe, 
zoradila informácie podľa potreby a obsahu chronologicky. Po zapracovaní všetkých pripomienok  bude 
opravená správa zaslaná e - mailom  všetkým členom RŠ a  zaslaná na podpis zriaďovateľovi. Správa 
bola zverejnená na web stránke školy. Riad. ZUŠ o. i. informovala členov RŠ o priestorových 
problémoch a probléme získania ďalších priestorov pre školu, nakoľko ZŠ na Rastislavovej ul. nie je 
ochotná ZUŠ poskytnúť priestory pre potreby ZUŠ ( napr. súborovú hru). Na záver rokovania RŠ zobrala 
na vedomie  plnenie uznesení zo zasadnutí  RŠ č. 2/2012, č. 3/2012 a č.4/2012; informáciu o konaní 
štrajku učiteľov dňa 13. 09. 2012, pričom konštatovala, že boli  splnené povinnosti vyplývajúce zo 
zákona o štrajku; správu o činností a obsahu správ a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2011/2012 s pripomienkami a s tým, že 
doplnený a opravený text bude doručený členom RŠ a zriaďovateľovi v zákonnom termíne ; odporučila 
riaditeľke ZUŠ LS  Mgr. G. Tunáčkovej  požiadať zriaďovateľa ( mesto Prievidza ) o prechod 
nehnuteľného majetku – oplotený areál na Ul. Hollého č. 2 . 

Na záver možno konštatovať, že RŠ aj v roku 2012 plnila svoju zákonnú funkciu, pracovala 
systematicky a prijala uznesenia, závery a stanoviská, ktoré komunikujú s poslaním tohto orgánu 
školy. 

 

V Prievidzi, marec 2013                                                   Spracovala : Helena Dadíková, predsedníčka RŠ  
 
 
 
 
Účasť členov RŠ na rokovaniach v roku 2012:     1.        2.        3.        4.        5.             SPOLU v %      
 
Helena Dadíková                                                        x         x         x          x         x             100 % účasť 
Mgr. Anton Stratený                                                 x         x          x          x         x            100 % účasť   
Ing. Janka Bieliková                                                   x         x          x          x         x            100 % účasť  
Ing. Monika Budd                                                       x        x          x          x         x            100 % účasť 
Stanislav Granec                                                         x        x          x          x         x             100 % účasť 
Ing. arch.  Marián Hlinka                                          x         x          0         x         x               80 % účasť 
Marta Jurčáková                                                        0         0          x         x         0               40 % účasť 
Juraj Ohradzanský                                                     -          x          x         x         0               60 % účasť 
Mgr. Mária Sedláková, PhD.                                   x          x          0         x        x                80 % účasť    
Katarína Vráblová                                                     x          x          x         0        x                80 % účasť 
JUDr. Pavel Zajac                                                       x          x         x         0        0                60 % účasť 


