
MESTO  TRENČÍN 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
                                            V Trenčíne 04.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Základnej umeleckej  školy 
 K. Pádivého, Nám. SNP č. 2, 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 09.05.2018:  

- súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ K. Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín 
v Základnej škole, Kubranská 80, Trenčín od 01.09.2018. 

 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie zo dňa 19.06.2018:   

- odporúča schváliť zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ K. Pádivého, Nám. SNP 2, 
Trenčín v Základnej škole, Kubranská 80, Trenčín od 01.09.2018. 

 
 
 
 
 
V Trenčíne 22.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
Riaditeľka Základnej umeleckej školy K. Pádivého, Mgr. Eva Kulhánková, sa obrátila na Mesto 
Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie sa k zriadeniu elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy 
K. Pádivého, Nám. SNP č. 2, Trenčín v priestoroch  Základnej školy, Kubranská 80, Trenčín, 911 01 
Trenčín od 1.septembra 2018.  
 
Mesto Trenčín v zmysle § 18 ods. 7 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, 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. 
 
Základná umelecká škola K. Pádivého je zaradená v sieti škôl a školských zariadení od 24.07.1996. 
Zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie v štyroch odboroch – hudobný, tanečný, výtvarný 
a literárno-dramatický. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo ZUŠ K. Pádivého 1147 žiakov pod 
vedením 56 pedagogických zamestnancov.  
 
ZUŠ K. Pádivého má vo svojej pôsobnosti zriadené elokované pracovisko v obci Svinná už 50 rokov. 
Zriadením elokovaného pracoviska v mestskej časti Kubrá chcú poskytovať kvalitné umelecké 
vzdelávanie v  hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore žiakom tejto časti mesta a vyjsť 
v ústrety zamestnaným rodičom, ktorí sú pracovne zaneprázdnení a nemajú čas vodiť svoje deti na 
vyučovanie do budovy ZUŠ na Nám. č. 2 v Trenčíne.    
 
Predpokladaný počet žiakov v elokovanom pracovisku je 30, predpokladaný počet tried 3. Zriadenie 
elokovaného pracoviska nemá dopad na rozpočet Mesta Trenčín a nevytvára priame požiadavky na 
rast personálnych nákladov. 
 
Komisia školstva prerokovala predmetnú žiadosť na zasadnutí 09.05.2018. 
Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy K. 
Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín v Základnej škole, Kubranská 80, Trenčín. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne: 
                                                                                   
s ú h l a s í 

- so zriadením elokovaného pracoviska  ZUŠ K. Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín v Základnej 
škole, Kubranská 80, Trenčín od 1.9.2018.  

 

 


