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Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej  školy, Stromová č. 1, 
Trenčín do siete škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016 

 
 
 
 
 

        
 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
Mgr. Ján Vojtek      
predseda komisie školstva                                                                                  
 
                                                                         Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
                                                                         s ú h l a s í  
 
                                                                         so zriadením Súkromnej základnej umeleckej 
                                                                         školy, Stromová č. 1, 911 01 Trenčín, od 1. 9. 2016 
                                                                         na území mesta Trenčín. 
                                                                          
 
 
Spracoval: 
 
Mgr.Jozef Baláž      
vedúci útvaru školstva  
 
 
Stanovisko Komisie školstva z 3.2.2016:  súhlasí so zriadením Súkromnej základnej umeleckej 
školy, Stromová č.1, 911 01 Trenčín od 1.9.2016 na území mesta Trenčín.  
     
Stanovisko Finančnej a majetkovej komisie z 10.3.2016: súhlasí so zriadením Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Stromová č.1, 911 01 Trenčín od 1.9.2016 na území mesta Trenčín.  
  
 
 
 
V Trenčíne 16.3.2016 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
    Pani Eva Hráčová, Javorinská 2/A, 911 01 Trenčín, ako budúci zriaďovateľ Súkromnej základnej 
umeleckej školy, Stromová č.1, 911 01 Trenčín (ďalej len SZUŠ), sa obrátila na Mesto Trenčín so 
žiadosťou o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej len SZUŠ) do siete 
škôl a školských zariadení MŠVV a Š SR od 1. septembra 2016.  
     Mesto Trenčín v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnkov, je povinné vydať svoje stanovisko k tejto žiadosti.  
 
      SZUŠ bude vzdelávať žiakov v troch odboroch: výtvarnom, hudobnom a  tanečnom 
s predpokladaným počtom žiakov 55. Vzdelávanie sa bude uskutočňovať v zmysle štátneho 
a školského vzdelávacieho programu platného pre základné umelecké školy. Vyučovanie bude 
zabezpečovať kvalifikovaný pedagogický zbor. Zriaďovateľka deklaruje povinné materiálové 
a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky umelecké odbory v zmysle 
požiadaviek nového štátneho vzdelávacieho programu. 
        Vo svojej žiadosti sa zaviazala, že v prípade kladného posúdenia žiadosti sa zaväzuje, že 
financie na zabezpečenie prevádzky bude požadovať až z nového rozpočtového roka, ktorý nasleduje 
po zaradení zariadenia do siete škôl a školských zariadení (ak bude SZUŠ zaradená do siete škôl od 
1.9.2016, mesto ju bude financovať z prostriedkov podielových daní, na základe žiadosti, od 1.1.2017)  
       Zriadenie SZUŠ žiadateľka odôvodňuje orientovaním školského vzdelávacieho programu 
v tanečnom odbore na vyučovanie nových tanečných techník – latinskoamerické a spoločenské tance, 
ktoré majú v Trenčíne dlhodobú tradíciu a popularitu. Vo výtvarnom odbore sa školský vzdelávací 
program zameria okrem povinných techník aj na iné, málo využívané techniky - animácia a animovaný 
film na úrovni základného štúdia. Výhodou SZUŠ bude aj to, že priestory, v ktorých sa bude odohrávať 
výučba sú centralizované v jednej budove s možnosťou parkovania, nízkou okolitou premávkou 
a výbornou dostupnosťou MHD. 
        Útvar školstva si vyžiadal stanovisko od riaditeľky ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne k zaradeniu 
SZUŠ do siete škôl a školských zariadení, v ktorom   konštatuje, že školský vzdelávací program SZUŠ 
sa zameriava aj na také výtvarné a tanečné techniky, ktoré sa na ich škole nevyučujú a uchádzači 
o štúdium si budú môcť vybrať aj z tejto rozšírenej ponuky. Riaditeľka pozitívne hodnotí, že 
vzdelávanie bude prebiehať v jednej budove. Konštatuje, že zameranie školského vzdelávacieho 
programu a predpokladané počty žiakov neohrozia plynulosť vyučovania a prevádzku ZUŠ Karola 
Pádivého a preto nemá pripomienky k  zriadeniu Súkromnej ZUŠ so sídlom na Stromovej ul. v 
Trenčíne  na území mesta Trenčín.  
 
        Komisia školstva a finančná a majetková komisia na základe uvedeného, odporúča mestskému 
zastupiteľstvu v Trenčíne, vydať súhlas na zriadenie  Súkromnej  ZUŠ so sídlom na Stromovej ul.  
v Trenčíne, na území mesta Trenčín od 1. septembra 2016. 
 
 
 


