
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. 3/2015 

 

zo zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

 

Termín konania:                   streda 21.októbra 2015 od 17.00 h do 18.30 h 

Miesto konania zasadania:  ZUŠ  L. Stančeka, 971 01 Prievidza  

 

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

Peter Krško, Stanislav Granec, Ing. Janka Bieliková, Katarína Vráblová,   Mgr. Nina 

Melišková,  JUDr. Pavel Zajac, Ing. arch. Marián Hlinka, Ing. Jana Mihálová 

Neprítomný – ospravedlnený:  Július Urík 

Prizvaný, prítomný–  riaditeľ  Mgr. art. Anton Bakyta 

 

Návrh programu:                

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Kontrola plnenia uznesení RŠ  

3.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. 

Stančeka v Prievidzi za školský rok 2014/2015 

4. Príprava rozpočtu na rok 2016 

5. Informácia o rozšírení priestorových kapacít ZUŠ LS 

6. Príprava podujatí  ZUŠ LS ( október 2015 - január 2016 ) 

7. Rôzne 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

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 treťom 

zasadnutí RŠ v r.2015 a ospravedlnila neprítomného J. Uríka. Konštatovala, že RŠ je 

rokovania a uznášania schopná. Predstavila program rokovania RŠ, vyzvala 

prítomných k predloženiu pripomienok k programu. Program rokovania RŠ bol 

schválený bez  pripomienok ( všetci prítomní hlasovaním „za“ program schválili ). 

 

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 21. októbra 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, riešenie je odložené vzhľadom na očakávanú realizáciu zateplenia 

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

– zostáva v sledovaní. 

Ostatné uznesenia z roku 2013 - SPLNENÉ.  
 

ROK 2014 

Ostatné uznesenia z roku 2014  SPLNENÉ.  
 

ROK 2015 
 

Uznesenie č. 2/2015 

Rada školy   ž i a d a : 

b) riaditeľa ZUŠ LS 

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

Splnené, I. etapa ukončená, II. etapa v roku 2016 - zostáva 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, zostáva v sledovaní 

 

K bodu č.3 

         Predsedníčka RŠ navrhla k bodu č.3 prizvať riaditeľa ZUŠ, aby  členov RŠ oboznámil so 

správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka 

v Prievidzi za školský rok 2014/2015.  

Pred príchodom riaditeľa ZUŠ Mgr. Nina Melišková informovala členov RŠ o podujatiach, 

ktoré škola pripravuje v prvom polroku školského roka október 2015 až január 2016 (október 

– Koncert ZUŠ 22.10.2015; november – Gitarová  súťaž 2015, Jesienka 2015, Portréty, 

Koncert ZUŠ; december – veľký vianočný koncert a výchovné koncerty pre ZŠ v KaSS, 

Vianočná omša; január – Novoročný koncert). 

RŠ bola zároveň informovaná o získaní 1. miesta speváckeho zboru MUSICA NOSTRA na 

celoštátnej postupovej súťaži SZ konanej v Košiciach dňa 16.-18.10.2015. Úroveň tohto 

zboru je na veľmi dobrej úrovni, preto aj v budúcnosti plánuje škola  využívať SZ na 

podujatiach školy i mesta.  

 

Program pokračoval riadnym prerokovaním Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi za školský rok 2014/2015. Riaditeľ ZUŠ 

informoval RŠ o počtoch žiakov ( k 15.9.2014 bol počet žiakov 1066, v júni bol počet žiakov 

1186 ). Nie je jednoduché získať „ustálený“ počet žiakov k 15.9. , hlavne počty detí 

 materských škôl sa neustále menia. Termín EDU zberu, stanovený Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR  ( 15.09.) je pre ZUŠ nevýhodný. 

Riaditeľ ZUŠ informoval o novom štátnom vzdelávacom programe, pričom dodržiavanie 

všetkých podmienok,  stanovených v programe pre školy,  bude veľmi náročné. 

V predkladanej správe je súpis akcií, jednotlivých súťaží a aj výsledkov z nich.  



Ďalej hovoril o prácach, ktoré sa vykonali na budove ZUŠ – zateplenie.  

V spolupráci s MsÚ Prievidza - Odborom školstva a starostlivosti o občana sa v jednotlivých 

materských školách, kde ZUŠ vyučuje, riadne zriadili a zaevidovali elokované pracoviská. Od 

októbra 2015 je riadne zaevidované aj elokované pracovisko v pavilóne„A“ ZŠ na   

Rastislavovej ul.  

Značné problémy pre školu predstavuje aj „pohyb“ čestných prehlásení od žiakov, nakoľko 

čestné prehlásenie môže dať žiak len jednej škole. 

V minulom školskom roku rozpočet ZUŠ zaťažili aj stavebné práce realizované v pavilóne 

„A“ , ale finančne by škola mala  mať pokryté všetky výdavky príjmami,  pokiaľ sa naplnia 

platby za školné. 

 

K bodu č.4 

RiaditeľZUŠ informoval o návrhu rozpočtu na rok 2016. Predkladaný rozpočet sa zdá byť pre 

školu pozitívny, mzdové nároky by mali byť pokryté v plnej výške. Školné od žiakov sa po 

prvý krát plánuje presunúť do rozpočtu školy na úhradu vlastných  potrieb  ( ladenie klavírov, 

revitalizácia nástrojového parku a učebných pomôcok). V návrhu rozpočtu je aj 60 tis. € na 

opravu severnej strany plášťa budovy.  Ak by bol rozpočet schválený v navrhovanej podobe, 

škola by  mohla realizovať výmenu okien na pavilóne „A“, resp. prerobiť koncertnú sálu... 

Predsedníčka RŠ navrhla, aby sa škola informovala aj o možnosti získania peňazí 

z grantových programov (  Orange,  ENEL a pod.).  

Riaditeľ ZUŠ LS  informoval, že v budúcnosti je potrebné zmeniť  poplatky školného, ktoré 

súvisia s čestnými prehláseniami. Zmena by sa mohla týkať výšky poplatku v kolektívnom 

vyučovaní. 

K bodu č.5 

 

K rozšíreniu priestorových kapacít ZUŠ LS sa vyjadril riaditeľ školy. Budova pavilónu „A“ 

bola uvoľnená podľa dohody k 1.7.2015. Zistilo sa, že v pavilóne netečie teplá voda a  

elektrika je v nevyhovujúcom stave. Bolo potrebné prerobiť toalety, vymaľovať,  na 

rozvodoch elektriny sa ešte stále pracuje. V priestoroch sa učí  od 2.9. 2015.  Je potrebné  

vyriešiť odkladacie priestory. Od budúceho školského roku sa plánuje vyučovať v celom 

pavilóne „A“ vrátane poschodia. Záujmom školy  je  získať aj priestor medzi pavilónmi na 

realizáciu  koncertov, maľby v exteriéry a pod. Na podobné účely škola plánuje využívať aj 

dvor pred budovou. Z toho dôvodu je potrebné vysadiť od cesty živý plot - tuje. Požiadavku 

na výsadbu je potrebné predložiť TSMPD, s.r.o. ( vysadenie drevín živého plota ) – úloha pre 

riaditeľa ZUŠ.  

Rada školy sa opäť zaoberala aj otázkou parkovacích miest a dopravnej bezpečnosti detí na 

Rastislavovej ulici. Problém je nutné riešiť v koordinácii s Referátom  územného plánovania a 

dopravy(vedúci Ing. Roman Veselý) – úloha pre Mgr. P. Krška. 

 

K bodu č.6 

Informácia o pripravovaných podujatiach ZUŠ bola podaná Mgr. Meliškovou v bode č.3 

 

K bodu č.7 

Riaditeľ ZUŠ informoval, o potrebe adaptácie priestorov, ktoré sa uvoľnili po výtvarnom 

odbore. Je ich potrebné upraviť a zariadiť: dve triedy pre kolektívne súborové vyučovanie 

a jednu triedu ako univerzálnu miestnosť na realizáciu menších koncertov, nácvik súborov a 

 vyučovania v tanečnom odbore.  

Predsedníčka RŠ informovala, že v CVČ sa nachádza niekoľko pianín. Odporučila  požiadať 

vedenie CVČ Spektrum , či nie je možné niektoré pianína presunúť z CVČ do ZUŠ. 



Riaditeľ ZUŠ informoval, že sa dohodol Ing arch. Hlinkom na vypracovaní architektonického 

návrhu pavilónu „A“ ( potreba získania finančných zdrojov ). 

 

K bodu č.8 

Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č.9 
Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť. Navrhla najbližšie zasadanie RŠ vo 

februári 2016. 

 

                                                                                              Helena Dadíková 

                                                                                              predsedníčka RŠ 

Zapísala: Ing. Jana Mihálová, zapisovateľka RŠ 

 

 

U z n e s e n i e 

zo. zasadania Rady školy pri ZUŠ Ladislava Stančeka 

zo dňa 21. 10. 2015 

 

Uznesenie č. 7 /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  

    10 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) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ L..Stančeka 

v Prievidzi za školský rok 2014/2015 

    c) Prípravu rozpočtu na rok 2016 

    d) Informáciu o rozšírení priestorových kapacít ZUŠ LS 

    e) Informáciu o príprave podujatí  ZUŠ LS ( október 2015 - január 2016 ) 

 

Uznesenie č. 8/2015 

Rada školy   ž i a d a : 

a) riaditeľaZUŠ LS 

  1. zabezpečiť prostredníctvom TSMPD, s.r.o., výsadbu drevín na realizáciu živého plotu od 

hlavnej cesty pri pavilóne „A“ 

  2. preveriť možnosť získania pianín z CVČ Spektrum do majetku ZUŠ LS   

 

Uznesenie č. 9/2015 

 Rada školy  i n f o r m u j e : 

a) najbližšie rokovanie sa uskutoční vo februári 2016  v priestorochZUŠ Ladislava Stančeka v 

Prievidzi 

 

 

V Prievidzi dňa 21. 10. 2015                                                    Helena Dadíková 

                                                                                        predsedníčka RŠ 

 

 


