
MESTO  TRENČÍN 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
                                            V Trenčíne 04.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej materskej  školy 
Slimáčik, M. Turkovej 22 , Trenčín do  siete škôl a školských zariadení v SR 

od 1. septembra 2018 
 
 
 
 
 

        
 
 
Predkladá:                 Návrh na uznesenie:  
Mgr. Ján Vojtek      
predseda komisie školstva     v osobitnej prílohe              
                                                                                  
 
                                                                                            
 
Spracovala: 
 
Mgr. Ľubica Kršáková      
vedúca útvaru školstva  
 
Stanovisko komisie školstva zo dňa 06.06.2018:  

- súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy Slimáčik, M. 
Turkovej 22, Trenčín v priestoroch DOMUS PETRA, Pod Sokolice 1C/6673, Trenčín od 
01.09.2018. 

 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie zo dňa 19.06.2018: 

- odporúča schváliť zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy 
Slimáčik, M. Turkovej 22, Trenčín v priestoroch DOMUS PETRA, Pod Sokolice 1C/6673, 
Trenčín od 01.09.2018. 

  
 
 
 
 
 
V Trenčíne 22.06.2018  
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
 
 
Predsedkyňa občianskeho združenia Súkromnej materskej školy Slimáčik, Ing. Mgr. Janka Salo 
Koníková sa obrátila na Mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie sa k zriadeniu elokovaného 
pracoviska Súkromnej materskej školy Slimáčik, M. Turkovej 22, Trenčín v priestoroch DOMUS 
PETRA, Pod Sokolice 1C/6673, Trenčín od 01.09.2018. 
 
Súkromná materská škola Slimáčik pôsobí na Ul. M. Turkovej 22 v mestskej časti Sever, navštevuje ju 
74 detí v 5 triedach. Od 12.08.2010 je SMŠ Slimáčik zaradená v sieti škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ SR. 
 
Súkromná materská škola Slimáčik žiada o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska v priestoroch 
DOMUS PETRA pre 15 detí – 1 trieda na základe žiadostí zákonných zástupcov. K svojej žiadosti 
doložila všetky potrebné doklady v zmysle zákona č. 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. 
 
Občianske združenie nebude žiadať navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Trenčín na 
rok 2018.  
 
Mesto Trenčín v zmysle § 18 ods. 7 citovaného zákona, 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. 
 
Komisia školstva prerokovala predmetnú žiadosť na zasadnutí 06.06.2018. 
Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy Slimáčik, 
M. Turkovej 22, Trenčín v priestoroch DOMUS PETRA, Pod Sokolice 1C/6673, Trenčín od 
01.09.2018. 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne: 
                                                                                   
s ú h l a s í 
 
so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy Slimáčik, M. Turkovej 22, 
Trenčín v priestoroch DOMUS PETRA, Pod Sokolice 1C/6673, Trenčín od 01.09.2018. 

 


