
MESTO  TRENČÍN 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
                                            V Trenčíne 13. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej  
školy, Novomeského 11 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 elokovaného pracoviska        
                                                                                  Súkromnej základnej umeleckej školy,  
                                                                                        Novomeského 11, 91108 Trenčín v priestoroch   
                                                                                  Základnej školy Veľkomoravská 12, Trenčín 
                                                                                  od 1.9.2016   
                                                                                      
.  
                                                                                            
 
Spracoval: 
 
Mgr.Jozef Baláž      
vedúci útvaru školstva  
 
Stanovisko komisie školstva zo dňa 7.4.2015:  
Komisia súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska v priestoroch Základnej školy Veľkomoravská 
12, 911 05 Trenčín. 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie zo dňa 23.4.2015: 
Komisia súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska v priestoroch Základnej školy Veľkomoravská 
12, 911 05 Trenčín.     
 
 
 
 
 
V Trenčíne 28.4.2015 



Dôvodová správa 
 
 
Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín, zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, 
Novomeského 11, 911 08 Trenčín (ďalej len SZUŠ), sa obrátil na Mesto Trenčín so žiadosťou o 
vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska SZUŠ v priestoroch ZŠ Veľkomoravská 12, 91105 
Trenčín, do siete škôl a školských zariadení SR od 1. septembra 2016.  
 
Mesto Trenčín v zmysle § 18 ods. 7 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. Citovaný zákon v § 19 ods. 7 definuje pojem 
elokované pracovisko ako trvalo zriadený uzavretý priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná 
výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, 
alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované 
pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré 
je právnickou osobou. 
 
SZUŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení od roku 2006. Po dohode s riaditeľom základnej 
školy by mali byť otvorené dva umelecko-vzdelávacie odbory: hudobný predpoklad 10 detí a tanečný 
predpoklad 20 detí. Zriadenie tohto elokovaného pracoviska je na podnet rodičov z lokality Zámostia 
(Istebník, Zlatovce, Záblatie, Zamarovce). Možnosť umeleckého vzdelávania bude prínosom aj pre 
základnú školu, ktorá si týmto spôsobom rozšíri ponuku záujmového umeleckého vzdelávania detí. 
 
Riaditeľ základnej školy súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska v priestoroch základnej školy. 
Útvar školstva nemá námietky k zriadeniu elokovaného pracoviska. Komisia školstva prerokovala 
predmetnú žiadosť na svojom zasadnutí dňa 7.4.2015 a súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska 
v priestoroch ZŠ Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín. Finančná a majetková komisia prerokovala 
predmetnú žiadosť na svojom zasadnutím dňa 23.4.2015 a súhlasí so zriadením elokovaného 
pracoviska v priestoroch ZŠ Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín. 
 
Vzdelávanie v hudobnom a tanečnom odbore bude zabezpečené podľa platných učebných osnov pre 
základné umelecké školy. Vyučovanie bude zabezpečovať kvalifikovaný pedagogický zbor.  
 
Žiadateľ sa vo svojej žiadosti zaviazal, 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 – elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení (ak bude 
elokované pracovisko SZUŠ zaradená do siete škôl od 1.9.2016, mesto ho bude financovať z 
prostriedkov podielových daní, na základe žiadosti, od 1.1.2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


