
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. 1/2016 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   streda 17.februára 2016 od 17.00 h do 18.30 h 

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

                                               Prievidza    

 

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny – Helena Dadíková, Mgr. Peter Krško, Stanislav 

Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   Mgr. Nina Melišková, Ing. Jana 

Mihálová 

Neprítomní – ospravedlnení:  Július Urík,  JUDr. Pavel Zajac, Ing. arch. Marián 

Hlinka, Ing. Monika Budd,     

Prizvaný, prítomný –  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 
 

 Návrh programu : 

Návrh programu : 

 

            1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ 

3. Výsledky za I. polrok škol. roka 2015/2016 

4. Materiálne zabezpečenie pre spev. zbory 

5. Podujatia v II. polroku škol. roka  2015/2016 

6. Investičné akcie v roku 2016 

7. Príprava volieb do RŠ  

8. Rôzne 

9. Uznesenie 

10. Záver 

1. Otvorenie, schválenie programu  

2.K bodu č.1       

      Rokovanie Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi (ďalej len RŠ)         

otvorila a viedla predsedníčka  H. Dadíková. Na úvod privítala prítomných na 

zasadnutí RŠ v r.2016 a ospravedlnila neprítomných. Konštatovala, že RŠ je rokovania 

a uznášania schopná. Predstavila program rokovania RŠ. Program rokovania RŠ bol 

schválený bez  pripomienok. 

Kontrola plnenia uznesení RŠ 

.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, 

2014,2015  – ku dňu 17. októbra 2016: 

 

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. 11/2013zasadnutie 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. 12/2013zasadnutie 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, riešenie je odložené vzhľadom na očakávanú realizáciu zateplenia 

plášťa budovy, po ktorom sa situácia zmení a následne opäť prehodnotí.   

– ostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia z roku 2013 - SPLNENÉ.  
 

ROK 2014 

Uznesenia z roku 2014  SPLNENÉ.  
 

ROK 2015 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada školyž i a d a : 

b) riaditeľa ZUŠ LS 

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

v riešení, ostáva v sledovaní; 

    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 

15/2016 b. Investičné akcie v roku 2016 

K bodu č.3 

      Predsedníčka RŠ prizvala riaditeľa ZUŠ, aby RŠ informoval o výsledkoch za I. polrok 

škol. roka 2015/2016. Riaditeľ skonštatoval, že škola dosahuje pomerne dobré výsledky. 

Prečítal jednotlivé štatistiky – počty žiakov. Všetkých žiakov spolu  je 1214 ( prípravné 

štúdium, materské školy, ročníkoví žiaci ). V I. polroku odišlo 30 žiakov,  ale 25 nových 

žiakov prišlo.  
 

Výsadba drevín – tuje pri pavilóne „A“  naďalej ostáva úlohou pre riaditeľa, aby oslovil 

TSMPD s.r.o. a špecifikoval požiadavku na výsadbu drevín v areáli, kde sa pavilón „A“ 

nachádza, nakoľko TSMP už v tomto období začnú objednávať materiál na výsadbu. 

Keďže areál pri pavilóne „A“ je v majetku ZŠ Rastislavova, je potrebné výsadbu drevín riešiť 

aj cez poradu riaditeľov škôl. Je potrebné právne upraviť vlastníctvo pozemkov pri pavilóne 

„A“. 

Predsedníčka RŠ odporučila  úlohu na poradu vedenia ZUŠ LS :  

- dohodnúť obhliadka klavírov v CVČ – preveriť možnosť presunu nepoužívaných klavírov 

do ZUŠ. Riaditeľ školy informoval,  že cez jarné prázdniny prídu ladiči a rád by tú obhliadku 

urobil s nimi. 

Mgr. P. Krško informoval o možnosti vybudovania parkoviska pri škole pomocou 

aktivačných pracovníkov s tým, že  materiál by poskytlo mesto.  

Predsedníčka RŠ upozornila,  že by sa jednalo o spevnené plochy, pretože na výstavbu 

klasického parkoviska  existuje slovenská technická norma (STN); v Prievidzi nie je zatiaľ 



žiadne parkovisko vybudované podľa STN, sú budované odstavné plochy na státie 

motorových vozidiel, nakoľko stavba parkoviska podľa STN je veľmi finančne a technicky 

náročná. 

 

 

K bodu č.4 

      Predsedníčka RŠ informovala, že  Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi sa 

rozhodla finančne podporiť spevácke zbory  ZUŠ LS. Je potrebné podať žiadosť o dotáciu 

z mesta na  účel nákupu oblečenia pre oba  zbory ( detský aj komorný ).  Odbor školstva 

a SoO MsÚ zabezpečí mimo dotačného programu nákup 50 ks  jednotných obalov pre 

spevákov, treba dať požiadavku na Odbor školstva a SoO.  

 

K bodu č.5 

Podujatia plánované v II. polroku škol. roka  2015/2016:  

19.2.2016 – vernisáž výstavy  výtvarného odboru v Art pointe, 10.3.2016 spevácka súťaž 

Stančekova Prievidza, 4.5.2016 súťaž bicích nástrojov, 12.-13.5.2016 výchovné koncerty 

v KaSS Prievidza.  

Riaditeľ ZUŠ informoval, že škola plánuje realizovať projekt nazvaný Šípková Ruženka, kde 

budú spolupracovať orchester školy, školský balet, LDO a výtvarný odbor.  

 

Ing. J. Bieliková   informovala, že v dňoch 21.-.24.3.2016 sa budú konať Veľkonočné trhy. 

Vzniesla požiadavku na možnosť  účinkovania jednotlivcov a kolektívov ZUŠ LS v prípade 

priaznivého počasia na Námestí slobody. 

Riaditeľ ZUŠ  overí možnosť účinkovania na predveľkonočnom jarmoku. 

 

K bodu č.6 

Riaditeľ ZUŠ informoval o plánovanej investičnej akcii – rekonštrukcii a zateplení severnej 

steny budovy, ktorá bola zrušená. Je navrhnuté iné riešenie - urobiť opravu východnej steny. 

Táto úloha je v gescii Odboru ÚP, SP, V a ŽP , okrem toho sa musí  uskutočniť  verejná súťaž 

na dodávateľa prác.  

Predsedníčka RŠ požiadala  Mgr. P. Krška, aby ako poslanec MsZ intervenoval  na 

stavebnom úrade, aby urýchlene spracovali podklady,  aby sa investičná akcia zrealizovala 

ešte v tomto roku.  

 

K bodu č.7 

      Predsedníčka RŠ informovala, že sa končí volebné obdobie väčšiny rád škôl na území 

mesta. Je potrebné spolupracovať s OŠaSoO MsÚ a preveriť,  kedy  majú byť voľby 

vykonané. Riaditeľ má povinnosť vymenovať volebnú komisiu ( pedagogický zamestnanec, 

nepedagogický zamestnanec, zástupca združenia rodičov ).  

Predsedníčka RŠ zabezpečí, aby OŠaSoO MsÚ  urýchlene zaslal pokyny k vykonaniu volieb 

do RŠ. 

Volieb sa nemôžu zúčastniť zamestnanci pracujúci na dohody a zamestnanci na materskej 

a rodičovskej dovolenke. 

 

K bodu č.8 

     Riaditeľ opätovne apeloval na potrebu vybudovania priechodu pre chodcov z budovy ZUŠ 

do pavilónu „A“. Z dôvodu bezpečnosti žiakov je potrebné ho vybudovať  čím skôr.  

Mgr. P. Krško informoval členov RŠ, že už uvedenú problematiku riešil s   Ing. Štefanom 

Bačom, vedúcim Odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného 

prostredia a s  Ing. Romanom Veselým vedúcim referátu územného plánovania a dopravy 



mesta Prievidza. Riešenie prechodu pre chodcov pred budovou ZUŠ má byť zahrnuté do 

komplexného projektu zmien v doprave v meste, ktorý sa aktuálne pripravuje. 

RŠ žiada Odbor  územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia 

MsÚ, aby vyriešil  problematiku priechodu pre chodcov pri ZUŠ LS na Rastislavovej ul. 

V školskom roku 2016/2017 bude v novonadobudnutom pavilóne okrem výtvarného odboru 

vyučovať a odbor literárno-dramatický. Počet detí prechádzajúcich cez cestu na  Rastislavovej 

sa tak opäť výrazne zvýši. 

Riaditeľ ZUŠ informoval, že už aj pavilón „A“ je elokovaným pracoviskom školy. 

 

K bodu č.9 
Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.10 
      Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Navrhla najbližšie zasadanie RŠ urobiť 

na ustanovujúcom zasadnutí RŠ. 

 

 

U z n e s e n i e 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 17. 02. 2016 

 

Uznesenie č. 1 /2016 

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) Výsledky za I. polrok škol. roka 2015/2016 

 c) Informáciu o materiálnom zabezpečení pre spev. zbory 

 d) Informáciu o príprave podujatí v II. polroku škol. roka  2015/2016 
 

Uznesenie č. 2/2016 

Rada školy   ž i a d a : 

riaditeľa ZUŠ LS a Mgr. Petra Kršku 

aby sústavne iniciovali na Odbore  územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a 

životného prostredia MsÚ v Prievidzi uskutočnenie plánovaných investičných akcií tak, aby 

boli zrealizované ešte v tomto kalendárnom roku 
 

Uznesenie č. 3/2016 

Rada školy   ž i a d a : 

 predsedníčku RŠ  

zabezpečiť zaslanie pokynov k vykonaniu volieb do rady školy z OŠaSoO MsÚ v Prievidzi 
 

Uznesenie č. 3/2016 

 Rada školy  i n f o r m u j e, že  : 

najbližšie rokovanie sa uskutoční po voľbách do rady školy - na ustanovujúcom zasadnutí  

 

 

V Prievidzi dňa 17. 02. 2016                                                    Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 


