
                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. 2/2015 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   streda 24.júna 2015 od 17.00 h do 18.20 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka, I. obvod - Staré mesto,  971 01  

                                               Prievidza  / I. poschodie / 

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Ing. Monika Budd, 

Stanislav Granec, Mgr. Peter Krško, Ing. arch. Marián Hlinka, Mgr. Nina Melišková,  

JUDr. Pavel Zajac  

Neprítomný – ospravedlnení: Ing. Janka Bieliková, Ing. Jana Mihálová, Katarína 

Vráblová, Július Urík   

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

                             

Návrh programu:                

              

1. Otvorenie, schválenie programu  

 2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

 3. Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2015/16,     

 4. Príprava rozšírenia priestorových kapacít ZUŠ LS   

 5. Príprava podujatí ZUŠ LS na  september 2015  

 6. Rôzne 

 7. Uznesenie 

 8. 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 a ospravedlnila 

neprítomných. Konštatovala, že RŠ je rokovania a uznášania schopná. Navrhnutý 

program rokovania všetci prítomní schválili bez pozmeňujúcich návrhov. 

 

K bodu č.2 

      Predsedníčka RŠ vykonala kontrolu plnenia uznesení z rokovaní RŠ za obdobie 

rokov  2012 - 2015.   

 

Vyhodnotenie uznesení Rady školy pri ZUŠ LS v Prievidzi za roky 2012, 2013, 2014 – ku 

dňu 10. marca 2015 : 

 

ROK 2012 

Uzn. 2/2012 zasadnutie 16.04.2012 :                                                                                           

II/d – požiadať MsÚ v Prievidzi o možnosť osadenia loga školy na fasádu budovy a 

informačnú tabulu pred budovu ZUŠ – v riešení, bude realizované až po obnove fasády, 

v roku 2014 nebola fasáda celá dokončená, zostáva v sledovaní;  

Ostatné uznesenia z roku 2012 SPLNENÉ.  

 

ROK 2013  

Uzn. č. 11/2013 zasadnutie 24. 09. 2013 



Rada školy  ž i a d a  riaditeľa ZUŠ LS : 

c) prehodnotiť neefektívny spôsob vykurovania budovy a v spolupráci s členom RŠ  Ing. arch. 

M. Hlinkom navrhnúť riešenie – v riešení, ostáva v sledovaní; 

Uzn. č. 12/2013 zasadnutie 24. 09. 2013 

b) v rozpočte na rok 2014 zabezpečiť finančné krytie na rekonštrukciu vykurovania budovy 

ZUŠ LS v Prievidzi na Rastislavovej ul., ktorá je majetkom mesta – požiadavka podaná, 

nebola akceptovaná vzhľadom na fin. situáciu mesta  – ostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia z roku 2013 - SPLNENÉ.  

 

ROK 2014 

 

Uznesenia z roku 2014 - SPLNENÉ.  

 

ROK 2015 

 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada školy   ž i a d a : 

a) riaditeľa ZUŠ LS a predsedníčku RŠ  

  1. zabezpečiť termín obhliadky pavilónu ZŠ na   Rastislavovej ul., úloha splnená, vypúšťa 

sa zo sledovania 

b) riaditeľa ZUŠ LS 

   1. vypracovať požiadavky na sfunkčnenie nových priestorov v pavilóne ZŠ Rastislavova 

 v riešení, ostáva v sledovaní; 

c)  členov RŠ Ing. Janku Bielikovú a Mgr. P. Krška  

   1. dohodnúť a vykonať obhliadku automobilov ponúkaných mestom Prievidza pre potreby 

ZUŠ LS 

Auto je pre potreby ZUŠ nevhodné – priestorovo nevyhovuje. Vypúšťa sa zo sledovania. 

    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, ostáva v sledovaní; 

 

 
K bodu č.3  

Informatívnu správu predložil riaditeľ ZUŠ L.S.  Mgr. art. A. Bakyta. Prijímacie pohovory sa 

konali v dňoch  02. – 04. júna 2015. Celkom sa prihlásilo 102 žiakov (+3 žiaci prestupy 

z iných ZUŠ). Riaditeľ školy predpokladá, že počet žiakov sa ešte  navýši v priebehu 

septembra 2015.  

Z dôvodu zlepšenia spolupráce s materskými školami, kde sú zriadené elokované pracoviská 

ZUŠ, bude potrebné prekomunikovať potreby a predstavy v rámci stretnutia so štatutármi 

materských škôlok.  

Je potrebné riešiť organizačné a personálne zabezpečenie vyučovania detí prípravného štúdia 

výtvarného odboru v elekovaných pracoviskách (budovy materských škôl) – vyučovanie 

môže prebiehať len v poobedňajších hodinách. 

Predsedníčka navrhla požiadať o pomoc vedúcu odboru školstva – preskúmať možnosť 

oslovenia učiteľa výtvarnej výchovy ZŠ. 

Riaditeľ ZUŠ upozornil na nové zmeny v školskom zákone – najmä v oblasti materiálno-

technického zabezpečenia vyučovania môže dôjsť ku komplikáciám (súčasťou nového 

Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ sú vzdelávacie štandardy a záväzné normatívy na 

povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacie procesu pre 

všetky umelecké odbory a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní). Prehľad prijatých žiakov v jednotlivých odboroch tvorí prílohu zápisnice. 



 

K bodu č.4 

Príprava rozšírenia priestorových kapacít ZUŠ LS 

V novom školskom roku 2015/2016 bude ZUŠ LS vyučovať aj v novozískanom pavilóne na 

Rastislavovej ul. – výtvarný odbor. Sťahovanie materiálu, učebných prostriedkov a pomôcok 

sa plánuje v priebehu 3. augustového týždňa. Pri sťahovaní budú vypomáhať aktivační 

zamestnanci, vyučujúci budú zapojení organizačne.  

Na základe vykonanej obhliadky priestorov bude potrebná rekonštrukcia najmä sociálnych 

zariadení – výmena WC, umývadiel (smaltové s rovným dnom), vymaľovanie priestorov, 

príprava priestorov, ktoré budú slúžiť ako šatne pre žiakov (zásteny), do budúcna sa plánuje 

prepojenie tried. 

Dispozičný projekt v spolupráci s vedením ZUŠ a vyučujúcimi VO navrhne Ing. arch. Marián 

Hlinka. 

Všetky požiadavky treba spracovať písomne do konca augusta 2015 (inventár, soc. 

zariadenia, vnútorné a vonkajšie úpravy, podlahy...) a odovzdať na mesto z dôvodu začlenenia 

finančným požiadaviek do rozpočtu mesta. 

Rekonštrukcia časti hlavnej budovy ZUŠ sa predpokladá v priebehu jesene 2015, suma 

nákladov je odhadnutá cca 70 000 eur, prebehne verejné obstarávanie, ktoré uskutoční mesto 

ako zriaďovateľ ZUŠ. 

Súčasťou bude i vyregulovanie kúrenia. 

 

K bodu č.5 

Príprava podujatí ZUŠ LS na  september 2015   

Banícka omša – účinkuje Školský orchester v rámci liturgie (Kostol Najsv. Trojice Prievidza), 

spoluúčinkuje spevácky zbor. Riaditeľ informoval o ponuke účinkovania Baníckeho zboru. 

Túto ponuku je potrebné ešte podrobnejšie preskúmať a prehodnotiť. 

Fúzie 2015 – festival nielen o jazze, uskutoční sa v dňoch 8.-10. 10. 2015 v priestoroch RKC 

a MsKS Bojnice 

 

K bodu č.6  

 

Riaditeľ školy informoval o rokovaní s poskytovateľom internetových služieb – hľadajú sa 

nové možnosti internetového pripojenia (rýchlejšie pripojenie, zväčšenie kapacity mailových 

schránok, odstránenie výpadkov internetu...). Došlo k dohode o ponechaní hlavnej domény 

zuslstanceka.sk, dočasne bude prenos dát zabezpečovaný prostredníctvom služieb p. Cibuľu. 

Dôležité je zabezpečiť  internetové prepojenie budov optickým káblom. 

Bola uskutočnená realizácia zabezpečenia elektrických sietí a pripojených zariadení (PC, 

telefóny) prostredníctvom trojstupňovej prepäťovej ochrany. Zatiaľ je zabezpečená koncertná 

sála a prvé poschodie, plánuje sa pokračovať v ďalších priestoroch ZUŠ. 

 

K bodu č.7 

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.8 

Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť a popriala členom RŠ i zamestnancom 

ZUŠ príjemné dovolenky. 

 

 

                                                                                              Helena Dadíková 

                                                                                              predsedníčka RŠ 

Zapísala: Mgr. Nina Melišková 



 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e 

zo  zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 24. 06. 2015 

 

  

Uznesenie č. 4 /2015 

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  

    7 členov z 11 riadnych členov 

 

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

    a) Plnenie uznesení z rokovaní  RŠ za obdobie rokov 2012 - 2015   

    b) Informatívnu správu o prijímacích skúškach pre nový šk. rok 2015/2016  

    c) Informáciu o príprave a organizačnom zabezpečení rozšírenia kapacít ZUŠ 

    d) Informácia o príprave aktivít ZUŠ LS na september 2015 

 

Uznesenie č. 5/2015 

Rada školy   ž i a d a : 

a) riaditeľa ZUŠ LS,  predsedníčku RŠ a podpredsedu RŠ 

  1. v rámci osobnej návštevy prekomunikovať so štatutármi materských škôl potreby 

a predstavy ďalšieho priebehu umeleckého vyučovania v priestoroch elokovaných pracovísk 

a zúčastniť sa porady riaditeľov materských škôl v auguste 2015 

 

Uznesenie č. 6/2015 

 Rada školy  i n f o r m u j e : 

a) najbližšie rokovanie sa uskutoční začiatkom šk. roka 2015/2016  v priestoroch ZUŠ 

Ladislava Stančeka v Prievidzi 

 

 

V Prievidzi dňa 24. 06. 2015                                                   Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 


