
                               Rada školy pri Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi 
971 01 Prievidza, Rastislavova ulica č. 745/13 

 

Správa o činnosti rady školy za rok 2013  
 

Rada školy zasadala v priebehu roka celkom 5 krát.  
 

1. zasadnutie :   17. januára 2013   
 Prítomní Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, Mgr. Anton Stratený, Stanislav Granec, Ing. Janka 
Bieliková, Katarína Vráblová, Mgr. Mária Sedláková, Ing. arch. Marián Hlinka, JUDr. Pavel Zajac, 
Juraj Ohradzanský  * Neprítomná - Marta Jurčáková  (PN) 
Prizvaní: : riaditeľka Mgr. Gabriela Tunáčková, Ing. Martina Drexlerová – ekonómka 
Program:  bol zameraný na informácie o štrajkovej pohotovosti v školstve, výberovom konaní 
na funkciu riaditeľa (5 ročná periodicita) a  rôzne ( východiská schváleného rozpočtu na rok 
2013 – II. polrok šk. roka 2012/2013).   
Informáciu o štrajkovej  pohotovosti  v školstve  podal Mgr. A. Stratený, podpredseda RŠ. 
Vzhľadom na nový rozpočtový rok a nejasné financovanie sa sľúbené výsledky rokovania vlády  
uskutočnia  až v tomto roku. Rada zväzu pracovníkov odborového zväzu o tom informovala 
odbory na školách. Štrajková pohotovosť na školách ostáva. H. Dadíková sa vyjadrila v rámci 
diskusie, že v prípade ZUŠ je stav zložitejší ako na ZŠ, pretože tento typ školy rodičia deťom 
platia a teda výpadok vyučovania má ekonomický dopad na rodičov. Všeobecne konštatovala 
podporu snaženiam a požiadavkám učiteľov.   
Predsedníčka podala informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa (5 ročná periodicita). 
Zriaďovateľ ( mesto Prievidza) vyhlási výberové konanie koncom januára, resp. začiatkom 
februára 2013. Termín podania prihlášky bude súčasťou zverejnenia výzvy. Rada školy bude 
konať na podnet zriaďovateľa, bude pracovať ako výberová komisia.  
Východiská schváleného rozpočtu na rok 2013 – II. polrok šk. roka 2012/2013  predkladala Ing. 
M. Drexlerová. V tom čase škola nemala doručený rozpočet od zriaďovateľa. Mesto určí výšku 
dotácií na základe celkového rozpočtu. ZUŠ by mala od zriaďovateľa dostať finančnú čiastku vo 
výške 468 580,00 €.  V novom šk. roku nebude dotovať žiakov nad 25 rokov. Touto otázkou sa 
bude ešte vedenie školy zaoberať a určia sa presné podmienky a kritériá žiakov nad 25 rokov. 
Riaditeľka školy prezentovala podujatia školy v II. polroku šk. r. 2012/2013.    
Rada školy  zobrala na vedomie : plnenie uznesení z rokovaní  RŠ z roku 2012; informáciu 
o štrajkovej pohotovosti v školstve – aktuálny stav ; informáciu o termíne vyhlásenia 
výberového konania na funkciu riaditeľa školy; informáciu o rozpočte na rok 2013 ; informáciu 
o návrhu plánu podujatí  na II. polrok šk. r. 2012/2013.        
  Rada školy  odporučila, aby bol organovo-vokálny koncert zaradený do podujatí Roku výročí 
mesta Prievidza na rok 2013 v rámci  Prievidzských mestských dní ; robiť výstavy , výchovné 
koncerty a náborové aktivity v kine Baník v spolupráci s KaSS Prievidza.  

  
2. zasadnutie :   8. marca 2013   
Konalo sa výberové  konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi  
Prítomní   : Ing. Janka Bieliková, Ing. Monika Budd, Helena Dadíková, Stanislav Granec,  Mgr. 
Mária Sedláková, PhD., Mgr. Anton Stratený, Marta Jurčáková,  Katarína Vráblová, JUDr. Pavel 
Zajac, Juraj Ohradzanský.  
V súlade s Článkom IX. ods. (4) Štatútu rady školy ZUŠ LS v Prievidzi, schváleného  dňa 
14.9.2011, vyhláseného výberového konania na funkciu riaditeľa školy zriaďovateľom školy 
(mestom Prievidza) pod č. 3/2013  dňa 25.1.2013 a zákonných povinností z toho vyplývajúcich 



pre radu školy,  zvolala písomnou pozvánkou predsedníčka RŠ zasadnutie Rady školy pri ZUŠ 
Ladislava Stančeka do zasadačky primátorky mesta – Mestský dom, Námestie slobody č. 6, 
Prievidza .Uchádzačom, ktorí splnili  predpoklady na výkon funkcie, boli 28.02.2012 zaslané 
pozvánky s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania  podľa §5 ods. 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. 
Program : Oboznámenie sa členov RŠ, resp. VK  s predloženými návrhmi koncepcie školy zo 
strany uchádzačov o funkciu riaditeľa ( od 13.00 h )*  Výberové konanie – pohovory 
s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky výberového   konania  v abecednom poradí ( od 15.00 h ) 
* Vyhodnotenie výberového konania, uznesenie * Zápisnica  z výberového konania.     Mesto 
Prievidza vyhlásilo v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové 
konanie (VK) na vymenovanie riaditeľa  základnej umeleckej školy (ZUŠ). 
VK č. 3/2013 na miesto riaditeľa ZUŠ L. Stančeka, Rastislavova ul. 745/13,  971 01 Prievidza.  
Prihlásili sa štyria kandidáti na riaditeľa: Mgr. art  Anton BAKYTA, Mgr. Oleg CIPOV, Bc. Peter 
GONDA a  Mgr. Gabriela TUNÁČKOVÁ. Rada školy vykonáva v tomto prípade funkciu výberovej 
komisie. Po skončení prezentácie jednotlivých uchádzačov bola vykonaná tajná voľba, 
hlasovacie lístky boli prekontrolované, na jednom čistom hlasovacom lístku urobený sumár 
hlasov pre jednotlivých kandidátov, spracované vyhodnotenie a prijaté uznesenie k voľbe 
riaditeľa ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Z volieb bola vyhotovená  zápisnica o priebehu a spôsobe 
hlasovania na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi,   samostatné 
uznesenie č. 3/13 k voľbe riaditeľa a návrh na menovanie riaditeľa (Mgr. art. Anton Bakyta) pre 
mesto Prievidza ako zriaďovateľa ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.     

3. zasadnutie :  04. júna 2013  
Prítomní : Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, Mgr. Anton Stratený, Stanislav Granec, Ing. 
Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   JUDr. Pavel Zajac, Mgr. Nina Melišková * Neprítomní - 
ospravedlnení:   Marta Jurčáková, Ing. arch. Marián Hlinka, Juraj Ohradzanský* 
 prizvaní : riaditeľ ZUŠ LS  Mgr.art. Anton Baky * ekonómka ZUŠ LS  Ing. M. Drexlerová 
 Program: Kontrola plnenia uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie január – máj 2013, resp. 
prenesených z roku 2012,  Výročná správa o činnosti RŠ pri ZUŠ LS za rok 2012, 
voľby predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ v zmysle Čl. V. ods. 20 Štatútu RŠ platného od 
05.06.2012, príprava organizácie školského roku 2013/2014 – informácie o prijímacích 
skúškach, učených plánoch, alokácii tried, personálnom zabezpečení a rôzne ( plnenie rozpočtu 
za 1.-5./2013, informácie o realizovaných podujatiach za l.-5./2013, príprava podujatí na 
6/2013, návrh zasadnutí RŠ na I. polrok 2013/2014, web stránka ZUŠ. 
 Na RŠ sa zúčastnila  nová členka RŠ Mgr. Ninu Meliškovú, ktorá bola zvolená za pedagogických 
pracovníkov dňa 22.05.2013 v ZUŠ LS platnými voľbami. Na voľbách bola prítomná  
nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a Mgr. N. Melišková získala najviac platných hlasov 
v počte 20. Nahradila pani Mgr. M. Sedlákovú, PhD.,  ktorá sa funkcie v RŠ písomne vzdala 
08.03.2013.     
Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ v roku 2012 a za obdobie 
január - máj 2013. Boli pripomienkované tie,  ktoré sú ešte v riešení. Konštatovala, že uznesenie 
zo zasadania 16.04.2012 ostáva v sledovaní, a ostatné sú splnené. ( osadenie loga školy na 
fasádu budovy a informačnej tabule pred budovu ZUŠ ). 
Predsedníčka RŠ vypracovala v zákonnej lehote ( do 31.03. príslušného roka ) „ Výročnú správu 
o činnosti RŠ pri ZUŠ LS za rok 2012“.  Správa bola zaslaná elektronickou poštou každému 
členovi RŠ. Na  zasadaní členovia RŠ nepodali námietky k s obsahu správy. Na záver v správe 



predsedníčka konštatovala, že RŠ pracovala systematicky, plnila úlohy, vyplývajúce zo 
zákonných ustanovení a štatútu RŠ. Správa je podrobne vypracovaná a zahŕňa celoročnú prácu 
RŠ.   
 Predsedníčka Rady školy informovala, že v dôsledku zmeny v RŠ, ktorá nastala 22. 05. 2013 
zvolením novej členky Mgr. Niny Meliškovej, je podľa Štatútu RŠ potrebné vykonať nové voľby  
predsedu, podpredsedu a zapisovateľa  RŠ.  
Na vykonanie volieb boli pripravené volebné lístky, do ktorých členovia RŠ navrhli kandidátov za 
predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. Následne tajnou voľbou sa voľby vykonali a volebná 
komisia v zložení Ing. J. Bieliková a Mgr. N. Melišková sčítali počty hlasov a vyhlásili tieto 
výsledky :   

Predseda RŠ:               Helena Dadíková          počet hlasov      5 
                                       Katarína Vráblová            -  „  -                2 
                                       Mgr. Anton Stratený        -  „  -               1 
Podpredseda RŠ:        Mgr. Anton Stratený         -  „  -               7 
                                       Mgr. Nina Melišková        -  „  -               1 
Zapisovateľka RŠ:       Ing. Jana Bieliková             -  „  -               6 
                                       Ing. Monika Budd              -  „  -               2 

 Príprava organizácie šk. roku 2013/2014 – informácie o prijímacích skúškach, učebných 
plánoch, alokácii tried, personálnom zabezpečení. – k bodu rokovania bol prizvaný riaditeľ 
školy, Mgr.art. Bakyta, ktorý prítomných informoval: vykonaný zápis detí do nového školského 
roka 2013/2014.  Riaditeľ predpokladá a plánuje personálne posilnenie niektorých oddelení 
i odborov – podľa finančných a personálnych možností.  
Škola pracuje na získaní nových priestorov na vyučovanie. Záujem je o priestory na ZŠ na 
Rastislavovej ul. Uskutočňujú sa  rokovania a predpokladá sa, že ZUŠ bude úspešná. ZUŠ 
potrebuje nutne  ďalšie priestory na „súborovú hru, ktorá je predpokladom na ďalší rast školy. 
Riaditeľ informoval aj o personálnych zámeroch  rozšírenia tanečného odboru a o zámere Mgr. 
A. Strateného odísť učiť na súkromnú školu, o ktorom sa dozvedel len v tomto období.  
K plneniu rozpočtu  za 1. – 5./2013  podala výklad ekonómka ZUŠ LS Ing. M. Drexlerová.  
Napriek všeobecným finančným problémom a nedoriešenému financovaniu škôl zo strany štátu 
škola plní ako právny subjekt svoje záväzky voči zamestnancom i voči svojim dodávateľom 
tovarov a služieb.  Škole zostali prostriedky z dotácie na výmenu protipožiarnych dverí od 
zriaďovateľa.     
V ďalšej časti riaditeľ informoval, že všetky podujatia za 1.-5. mesiac roku 2013 sa zrealizovali. 
Do konca školského roka sa pripravuje ešte celoštátny festival detských a mládežníckych 
speváckych zborov „Mládež spieva“  (15.-17.6.2013), kde je hlavným organizátorom Národné 
osvetové centrum (NOC). Hovoril o probléme organizovania koncertu k 1150. výročiu príchodu 
Cyrila a Metoda na naše územie. Predsedníčka RŠ upozornila, že  problém organizovania osláv 
sviatku C&M bude samostatne riešiť Komisia školstva a kultúry pri MsZ na rokovaní 06.06.2013. 
Bude odporúčať jedny ústredné oslavy v meste v spolupráci s Maticou slovenskou pod gesciou 
KaSS. 
V súčasnosti sa konajú triedne večierky, rôzne koncerty, pripravuje sa vernisáž a vyhodnotenie 
výtvarnej súťaže k „Roku výročí mesta Prievidza“  JA, PRIEVIDZA (06.06.2013 v RKC) za účasti 
primátorky mesta a všetkých spoluorganizátorov a následne 07.06.2013 vernisáž  výstavy 
absolventov výtvarného odboru v budove ZUŠ.  
Vyradenie absolventov školy je naplánované na 21.06.2013 – len ako koncert so spoločenským 
stretnutím (bez zábavy, resp. večere s menším občerstvením ).  Predsedníčka RŠ upozornila, že 
v tento deň  má mať Piaristická škola F. Hanáka akadémiu k 20. výročiu  rokov založenia školy.  



Požiadala riaditeľa školy o preverenie, aby sa akcie neprekrývali, resp. hľadať náhradný termín 
na akciu.  
Riaditeľ školy má zámer organizovať vyradenie absolventov slávnostným spôsobom za účasti 
zástupcov mesta, bude o návrhu rokovať s primátorkou mesta. 
Riaditeľ školy upozornil RŠ na havarijný stav školy, poruchy na opláštení budovy z čelnej 
strany. Okrem toho informoval o poruche na vodovodnom potrubí a potrebe riešiť náter 
strechy ( vo vlastnej réžii ). K havárii na budove školy (majetku mesta ) prijala RŠ uznesenie. 
Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľa ZUŠ  o poskytnutie pečiatky RŠ, ktorou sú opatrené doklady 
za obdobie, kedy bola predsedníčkou pani Ing. E. Višňovská.  
Ing. Monika Budd – upozornila na web-stránku ZUŠ, kde sa nachádzajú neaktuálne  informácie 
a údaje, ktoré treba opraviť a zredukovať prihlásenie na stránku. Podporila myšlienku 
uskutočniť s deťmi výlet do Rakúska.  Zároveň poukázala, že   problematika organizovania 
tematických zájazdov spadá to náplne činnosti združenia rodičov, nie RŠ.    
Stanislav Granec – upozornil na niektoré  zverejnené faktúry na web stránke školy. Odporúča 
preveriť opodstatnenosť nákladov na zabezpečenie niektorých tovarov a služieb. Upozornil na 
chýbajúcu faktúru za telekomunikačné služby za jeden mesiac v roku 2013 a na skutkový stav 
inventára v ZUŠ. Informoval sa na krovinorez, ktorý bol zakúpený z prostriedkov ZUŠ a na jeho 
využitie.  
Riaditeľ školy informoval o úlohe z porady riaditeľov, že na všetkých školách sa bude vykonávať  
prehodnotenie majetku so zámerom vyradiť nepotrebný inventár cez uznesenia MsZ ( sept. 
2013).  
H. Dadíková  upozornila na postupy, ktoré musí právny subjekt (aj ZUŠ LS) dodržať pri 
obstarávaní tvorov a služieb, minimálne vykonávať prieskum trhu, vybrať najvýhodnejšieho 
dodávateľ. Materiály o priebehu prieskumu je nutné archivovať.  Mesto má platný interný 
predpis  pre obstarávanie tovarov a služieb, platný aj pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 
Mgr. art. Anton Bakyta – informoval o ponuke umeleckej agentúry na organizovanie  koncertu 
k 115. výročiu narodenia Ladislava Stančeka (07.02.1898) v októbru t.r. Program z diel 
prievidzského autora, v ktorom účinkuje napr. MUCHOVO KVARTETO  i absolvent ZUŠ LS 
klavirista Maroš Klátik.    
Riaditeľ školy ďalej informoval, že škola bude vlastniť od nového šk. roku jednu interaktívnu 
tabulu a dva počítače, čo prispeje k skvalitneniu práce pedagógov i vyučovacieho procesu.  
Rada školy  zobrala na vedomie : plnenie uznesení z rokovaní  RŠ v roku 2012 a obdobie január 
– máj 2013;  havarijný stav budovy ZUŠ LS  na opláštení čelnej steny budovy; Výročnú správu 
o činnosti RŠ pri ZUŠ LS za rok 2012; informáciu o príprave organizácie šk. roku 
2013/2014, realizácii podujatí za obdobie 1. – 5 ./2013 a prípravu podujatí na jún 2013; 
informáciu o plnení rozpočtu za 1.-5./2013.  
Rada školy odporučila riaditeľovi školy: požiadať listom zriaďovateľa o riešenie havarijného  
stavu na plášti budov školy; organizovať koncert k 115. výročiu narodenia L. Stančeka; 
zabezpečiť aktualizáciu web stránky školy;  preveriť existenciu pečiatky RŠ a zabezpečiť jej 
odovzdanie predsedníčke RŠ.     
  
4. zasadnutie :  24. septembra  2013 
 

Prítomní:   Ing. Janka Bieliková, Ing. Monika Budd, Helena Dadíková,  Stanislav Granec, Ing. arch. 
Marián Hlinka, Mgr. Peter Krško, Mgr. Nina Melišková, Katarína Vráblová,   JUDr. Pavel Zajac  



Neprítomní – ospravedlnení:   Marta Jurčáková (dlhodobo PN),  Juraj Ohradzanský                        
Prizvaní : riaditeľ ZUŠ LS  Mgr.art. Anton Bakyta * ekonómka ZUŠ LS  Ing. M. Drexlerová – 
ospravedlnená. 
Program:  Kontrola plnenia uznesení RŠ za obdobie január – september 2013, resp. 
prenesených z roku 2012; Voľby predsedu, podpredsedu a zapisovateľa RŠ v zmysle Čl. V. ods. 
20 Štatútu RŠ platného od 05.06.2012;Výročná správa ZUŠ LS v Prievidzi za školský rok 2012 / 
2013;  Príprava organizácie školského roku 2013/2014 – informácie o stave žiakov – zber dát  
 k 15.09.2013, učiteľov,  učebných plánoch,  alokácii tried, personálnom zabezpečení, 
priestorovom zabezpečení; plnenie rozpočtu za I. – VIII./2013  informácie o realizovaných 
podujatiach za I. -  VIII./2013, príprava podujatí na  IX. – XII./2013, príprava návrhu rozpočtu na 
roky    2014 – 2016.  
 Predsedníčka  H. Dadíková na úvod privítala   nového člena RŠ Mgr. Petra Krška, ktorý bol 
zvolený za pedagogických pracovníkov dňa 11.9.2013 v ZUŠ LS platnými voľbami. Na voľbách 
bola prítomná  nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (29 z 31) a Mgr. Peter Krško získal 
najviac platných hlasov v počte  21. Nahradil  Mgr. Antona Strateného,   ktorý rozviazal 
pracovný pomer so ZUŠ LS v Prievidzi k 31.08.2013 z dôvodu založenia si súkromnej ZUŠ.     
Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie január - august 
2013 a zostávajúcich z roku 2012.   
Príprava organizácie šk. roku 2013/2014 – informácie o prijímacích skúškach, učebných 
plánoch, alokácii tried, personálnom zabezpečení. – k bodu rokovania bol prizvaný riaditeľ 
školy, Mgr.art. Bakyta, ktorý prítomných informoval:  
 

Štatistický prehľad žiakov - ZUŠ L. Stančeka, Prievidza – 20. 09. 2013 
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 Komplikácie vznikli zmenou legislatívy v porovnávaní údajov.    Škola doteraz rozdala 314 
prihlášok, čo je približne 70 rozdiel oproti minulému šk. roku. Bolo prijatých 8 nových učiteľov. 
Zmena nastala aj v osobe zástupcu riaditeľa - novým zástupcom sa stala  učiteľka Vanda  
Granecová.  Škola pracuje na získaní nových priestorov na vyučovanie. Záujem je stále aj 
o priestory Rastislavovej školy.   ZUŠ nutne potrebuje priestory  na „súborovú hru“, pre 
kolektívnu výučbu výtvarníkov a pod. Zámerom školy je  oživiť a skvalitniť viaceré hudobné 



súbory. Problém v zásade spôsobuje počet žiakov, keď je budova školy dimenzovaná na 600 
a v skutočnosti má takmer 800 žiakov. 
Ďalej bola podpísaná dohoda aj s tanečným pedagógom Dáriusom Štrbom, ktorý prišiel na školu  
spolu aj s časťou svojich žiakov.   
Pri hodnotení finančnej situácie a výsledkov hospodárenia za I. – VIII. /2013 sa hovorilo  
o finančných problémoch v školstve , ktoré  sa prenášajú na jednotlivé školy, vrátane ZUŠ.   
Riaditeľ školy poukázal aj na havarijný stav školy : sú  miesta, kde zateká, tieto treba urýchlene 
opraviť,  pokiaľ nepríde zimné obdobie.   
Podujatia,  organizované ZUŠ LS sa veľmi dobre zapísali medzi návštevníkmi. Riad. ZUŠ LS 
spomenul niektoré : členovia súboru SUBINA  a bubeníci v sprievode – boli  svojim vystúpením 
na Baníckom jarmoku  veľmi atraktívnym prvkom. Škola nemá potrebný počet bubnov, aj tieto 
boli pre školu na vystúpenie zapožičané. Do budúcna treba riešiť nákup takéhoto inventára. 
Počas osláv Dňa baníkov veľmi zaujala „Banícka omša“, uvedená 8. septembra 2013 v Kostole 
najsvätejšej trojice (Kostole piaristov). Podľa vyjadrenia účastníkov a organizátorov bude 
vhodné, ak sa stane tradíciou.  
H. Dadíková –  sa informovala na ročný plán školení a vzdelávania učiteľov a na každoročné 
hodnotenie učiteľov. Ďalej pripomenula, že v roku 2013 končí Koncepcia rozvoja školy na roky 
2011 - 2013 a treba vypracovať novú a túto predložiť RŠ a následne zriaďovateľovi.    
Mgr. art. Anton Bakyta – sa vrátil k organizovaniu koncertu k výročiu Ladislava Stančeka. ZUŠ 
prijala ponuku na profesionálnej agentúry na  koncert k 115. výročiu narodenia Ladislava 
Stančeka, v ktorom bude účinkovať  „Muchovo kvarteto“ a jeden z vynikajúcich absolventov 
ZUŠ LS z triedy p. uč. E. Balagovej -  Maroš Klátik. Cena koncertu je približne 600,00 €. Pôvodne 
bolo plánované, že koncert bude uvedený ako program na celomestské oslavy k Mesiacu úcty 
k starším v KaSS 16.10.2013. KaSS však nemá vhodný klavír, preto sa tam koncert nemôže 
realizovať. ZUŠ LS podala grant za pomoci Mgr. A. Lomnickej, predsedníčky združenia K- 2000 
a získala z Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., na tento účel 300,00 €. Ďalšie financie bude 
možné získať zo vstupného pre seniorov cez Odbor školstva a starostlivosti o občana MsÚ 
v Prievidzi a predsedníčka RŠ požiada o príspevok aj Komisiu školstva a kultúry pri MsZ 
v Prievidzi.   
K. Vráblová – sa informovala na  organizáciu tanečného kurzu v ZUŠ LS. 
Odpovedal riaditeľ školy : tanečné kurzy nemôžu organizovať, pretože nemajú vhodné 
priestory.  
Rada školy  zobrala na vedomie : kontrolu plnenia uznesení RŠ za obdobie január – september 
2013, resp. prenesených z roku 2012; výsledky tajných volieb na funkciu predsedu, 
podpredsedu a aklamačných volieb na zapisovateľa Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 
v Prievidzi s účinnosťou od 24.09.2013; Správu o činnosti a obsahu správ a o výchovno-
vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 
2012/2013 podľa  § 5  ods. 7 písm. f) a g) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o 
štruktúre a obsahu správ a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006-R s pripomienkami; prípravu 
organizácie školského roku 2013/2014, informácie o stave žiakov, zbere dát k 15.09.2013, stave 
učiteľov,  učebných plánoch,  alokácii tried, personálnom a priestorovom zabezpečení výchovno 
- vzdelávacieho procesu v ZUŠ LS v Prievidzi;  informácie o realizovaných podujatiach za  január 
– august /2013 a príprave podujatí na október – december 2013; informáciu o plnení rozpočtu 
za I. – VIII./2013;  informáciu o príprave návrhu viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016. 
 Rada školy zvolila: v tajných voľbách Helenu Dadíkovú za predsedu Rady školy pri ZUŠ LS 



v Prievidzi s účinnosťou od 24.09.2013 počtom hlasov „8 za“ z 9 prítomných; v tajných voľbách 
Mgr. Petra Krška za podpredsedu Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 24.09.2013 
počtom hlasov „7 za“ z 9 prítomných; aklamačne Ing. Janku Bielikovú  za zapisovateľku  Rady 
školy pri ZUŠ LS v Prievidzi s účinnosťou od 24.09.2013 počtom hlasov 8 za z 9 prítomných. 
Rada školy  odporučila riaditeľovi ZUŠ LS : pripraviť hodnotenie pedagogických zamestnancov 
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení do konca roku 2013;   
spracovať plán koncertov a podujatí na školský rok 2013/2014; 
Rada školy  požiadala riaditeľa ZUŠ LS : spracovať koncepčný zámer rozvoja ZUŠ LS v Prievidzi 
na roky 2014 – 2016  a predložiť ho na decembrové rokovanie RŠ pri ZUŠ LS; bezodkladne 
rokovať so zriaďovateľom (mestom Prievidza) o riešení havarijnej situácie na plášti budovy 
s odporučením, aby sa situácia ( oprava ) riešila ihneď; prehodnotiť neefektívny spôsob 
vykurovania budovy a v spolupráci s členom RŠ  Ing. arch. M. Hlinkom navrhnúť riešenie; 
Rada školy odporučila zriaďovateľovi ZUŠ LS (mestu Prievidza): bezodkladne riešiť havarijný 
stav na plášti budovy,  zabezpečiť opravu a financovanie nutnej opravy; v rozpočte na rok 2014 
zabezpečiť finančné krytie na rekonštrukciu vykurovania budovy ZUŠ LS v Prievidzi na 
Rastislavovej ul., ktorá je majetkom mesta.   
 
5. zasadnutie : 20. novembra 2013   
Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Ing. Janka Bieliková, Ing. Monika Budd, Helena Dadíková,  
Stanislav Granec,  Mgr. Peter Krško, Mgr. Nina Melišková, Katarína Vráblová     
Neprítomní – ospravedlnení : Ing. arch. Marián  Hlinka,  JUDr. Pavel Zajac, Juraj Ohradzanský                        
Prizvaný : riaditeľ ZUŠ LS  Mgr.art. Anton Bakyta 
Program: Kontrola plnenia uznesení RŠ za obdobie január – október 2013, resp. prenesených  
 z roku 2012  Štatút medzinárodného  festivalu speváckych zborov PRIEVIDZA SPIEVA; príprava 
podujatí do konca roku 2013; príprava aktivít na rok 2014, iné. 
 Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie január – október  
2013 a zostávajúcich z roku 2012. Rada školy zobrala plnenie uznesení na vedomie. 
Predsedníčka  predložila prítomným návrh štatútu prehliadky, resp. festivalu PRIEVIDZA SPIEVA. 
Vypracovala návrh po 1. zasadnutí organizačného výboru. Štatút bol už prerokovaný 
a pripomienkovaný : 
a) v Komisii školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi dňa 07.11.2013 - schválený 
b) na rokovaní Organizačného výboru festivalu dňa 11.11.2013- schválený s pripomienkami 
c) na Umeleckej  rade ZUŠ LS v Prievidzi dňa 19.11. 2013- schválený 
Pôvodne malo podujatie názov prehliadka, bolo odporučené aj metodickým  zariadením (RKC), 
dať podujatiu názov festival vzhľadom na charakter podujatia.   
Rôzne – príprava podujatí do konca roku 2013, príprava aktivít na rok 2014, iné.  
Mgr. art. Peter Krško upozornil na zlý stav organu v škole a vyslovil požiadavku na zakúpenie 
nového. Predsedníčka informovala, že prioritou je t.č. nákup koncertného krídla pre KaSS.  
Odporučila rokovať s rím. kat.cirkvou – Farnosťou Zapotôčky, Fándlyho 4, 971 01 Prievidza, 
(Mgr. Ján Skurčák), tel.:  046 518 61 20, e – mail : fara.zapotocky@gmail.com, ohľadne možnosti 
vyučovania hry na organe v priestore kostola sv. Terezie z Lisieux.    
Predsedníčka RŠ vyslovila požiadavku, aby riaditeľ ZUŠ LS rokoval s riaditeľkou KaSS o možnosti 
väčšej a účinnejšej propagácie podujatí organizovaných   ZUŠ LS na mesačných plagátoch 
vydávaných KaSS a umiestňovaní na propagačných plochách v správe KaSS v meste Prievidza      
( asi 35 plôch). 
 Rada školy zobrala na vedomie : kontrolu plnenia uznesení RŠ za obdobie január – október  
2013, resp. prenesených z roku 2012; prípravu podujatí na nov. - dec. 2013 a na I. polrok 2014;  
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Štatút medzinárodného festivalu speváckych zborov PRIEVIDZA SPIEVA; 
 Rada školy  schválila  Štatút medzinárodného  festivalu speváckych zborov PRIEVIDZA SPIEVA 
s pripomienkami;  
Rada školy  požiadala zriaďovateľa ZUŠ LS (mesto Prievidza) : 
 bezodkladne konať vo veci pridelenia priestorov v MŠ na Ul. M. Mišíka pre potreby ZUŠ     
 LS v Prievidzi vzhľadom na nedostatočné priestory a potreby zabezpečovania výchovno – 
vzdelávacieho programu ZUŠ LS; 
Rada školy  odporučila riaditeľovi ZUŠ: vykonať voľby do RŠ za nepedagogických zamestnancov 
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru Marty Jurčákovej, zástupkyne nepedagogických 
zamestnancov v RŠ ; rokovať s rím. kat.cirkvou – Farnosťou Zapotôčky, Fándlyho 4, 971 01 
Prievidza, (Mgr. Ján Skurčák), tel.:  046 518 61 20, e – mail : fara.zapotocky@gmail.com, 
ohľadne možnosti vyučovania hry na organe v priestore kostola sv. Terezie z Lisieux; rokovať 
s riaditeľkou KaSS o zabezpečení propagácie podujatí ZUŠ LS na centrálnych plagátoch 
kultúrnych podujatí v meste, ktoré vydáva KaSS, umiestňovaných mesačne na propagačných  
plochách v správe KaSS v meste Prievidza.    
Rada školy  odporučila zriaďovateľovi ZUŠ:  upraviť poplatok v príslušnom VZN mesta Prievidza 
pre žiakov ZUŠ LS v Prievidzi – detí predškolského veku z materských škôl 3,00  € na 1,00  € 
a riešiť školné tých žiakov (poplatok za návštevu ZUŠ), ktorí neodovzdali ZUŠ LS čestné 
prehlásenie o návšteve jednej ZUŠ. 
 
Rada školy pracovala v roku 2013 systematicky a plnila poslanie, ktoré jej ukladá zákon. 

 
Účasť členov RŠ na rokovaniach v roku 2013:     1.        2.        3.        4.        5.             SPOLU v %      
Helena Dadíková                                                        x         x         x          x         x             100 % účasť 
Mgr. Anton Stratený                                                 x         x          x          -         -              100 % účasť  
Mgr. Peter Krško                                                        -          -          -           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                                                        -         x            -         -          -               20 % účasť 
Juraj Ohradzanský                                                     x          x         -           -         -                40 % účasť 
Mgr. Mária Sedláková, PhD.                                   x          x          -           -         -              100  % účasť    
Mgr. Nina Melišková                                                -           -          x          x         x              100% účasť 
Katarína Vráblová                                                     x          x          x          x         x              100 % účasť 
JUDr. Pavel Zajac                                                       x          x          x          x         0                80 % účasť 
 
Rada školy pracovala v roku 2013 systematicky a plnila poslanie, ktoré jej ukladá zákon,  v roku 
2013 sa dvakrát menilo zloženie rady a teda dvakrát boli vykonané aj nové voľby predsedu, 
podpredsedu a zástupcu zamestnancov. 
 
 
                                                                                               Vypracovala :   
                                                                                               Helena Dadíková, predsedníčka rady školy 
 
 
V Prievidzi 28.marca 2013 
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