
Dôvodová správa 

Pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka 
Prievidza navrhla rada školy v rámci slávnostného programu udeliť pedagógom tejto 
školy mestské ocenenia.  

V zmysle § 25 Štatútu mesta Prievidza o udelení Ceny mesta Prievidza rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Návrhy na udelenie ocenení prerokovala na svojom zasadnutí konanom 3. apríla 
2019 Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov 
historických označení a odporúča udeliť ocenenia podľa predloženého návrhu.    

     

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada – 6.5.2019, uzn. MsR č. ......../2019 

I.  berie na vedomie  

Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej 
umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza 

II.  odporúča – neodporúča MsZ 

schváliť udelenie Ceny mesta Prievidza Základnej umeleckej škole L. Stančeka 
Prievidza 

 

Mestské zastupiteľstvo – 13. 5. 2019, uzn. MsZ č. ........ /2019 

I.  berie na vedomie  

Návrhy na udelenie ocenení pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej 
umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza 

II.  schvaľuje - neschvaľuje 

udelenie Ceny mesta Prievidza Základnej umeleckej škole L. Stančeka Prievidza 
za výrazný podiel na výchove a vzdelávaní obyvateľov mesta v oblasti hudby, 
výtvarnej tvorby, dramatického umenia a tanca, významné výsledky v umeleckom 
vzdelávaní, kultúrno-umeleckú činnosť a reprezentáciu mesta pri príležitosti 80. 
výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi 

 

 

 



Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza 
pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ladislava 

Stančeka Prievidza 

 
Pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka 
Prievidza Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie návrhov 
historických označení a odporúča primátorke mesta udeliť:  
 

A) CENU MESTA podľa § 25 Štatútu mesta Prievidza 
 
Základnej umeleckej škole L. Stančeka Prievidza za výrazný podiel na 
výchove a vzdelávaní obyvateľov mesta v oblasti hudby, výtvarnej tvorby, 
dramatického umenia a tanca, významné výsledky v umeleckom vzdelávaní, 
kultúrno-umeleckú činnosť a reprezentáciu mesta pri príležitosti 80. výročia 
založenia hudobnej školy v Prievidzi 

  
 

    B) CENU PRIMÁTORKY MESTA podľa § 26 Štatútu mesta Prievidza 
 

Mgr. Petrovi Krškovi Za dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti hudby, 
organizátorskú a odbornú činnosť v oblasti kultúry a reprezentáciu mesta pri 
príležitosti 80. výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi. 
 

Eve Balagovej, Dis. art. za dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti hudby, 
korepetítorskú činnosť, umelecké aktivity  v oblasti kultúry a reprezentáciu 
mesta pri príležitosti 80. výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi. 
 
Mgr. Márii Sedlákovej, PhD. - za dlhoročnú pedagogickú a organizátorskú 
prácu v oblasti hudby, umelecké aktivity v oblasti kultúry a reprezentáciu 
mesta pri príležitosti 80. výročia založenia hudobnej školy v Prievidzi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


