
MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
                                            V Trenčíne 26.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej  
školy, Omšenie 629, Omšenie v priestoroch Kultúrneho strediska Opatová, Trenčín do  siete 

škôl a školských zariadení v SR od 1. januára 2019 
 
 
 
 
 

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

- súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, 
Omšenie 629, Omšenie v Kultúrnom stredisku Opatová, Opatovská 96, Trenčín 
s predpokladaným dátumom od 1. januára 2019. 

 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie zo dňa 05.09.2018:   

- súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, 
Omšenie 629, Omšenie v Kultúrnom stredisku Opatová, Opatovská 96, Trenčín 
s predpokladaným dátumom od 1. januára 2019. 
 
 
 

 
 
 
V Trenčíne 07.09.2018 
 
 



 
 
Dôvodová správa 
 
 
Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Omšenie 629, Omšenie Mgr. Vladimír Ďatelinka sa 
obrátil na Mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie sa k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej 
základnej umeleckej školy, Omšenie 629, Omšenie v priestoroch Kultúrneho strediska Opatová, 
Opatovská 96, Trenčín s predpokladaným dátumom od 1. januára 2019.  
 
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. 
 
Súkromná základná umelecká škola, Omšenie 629, Omšenie má záujem poskytovať v priestoroch 
Kultúrneho strediska Opatová, Opatovská 96, Trenčín základné umelecké vzdelávanie v hudobnom 
a výtvarnom odbore. Predpokladaný počet žiakov je 25.  
Predpokladaný dátum zriadenia: 01.01.2019 
Zriaďovateľ podaním žiadosti o zriadenie elokovaného pracoviska vychádza v ústrety požiadavkám 
obyvateľom mestskej časti Opatová, zamestnaným rodičov detí, ktoré majú záujem o odborné 
umelecké vzdelávanie. 
 
Mesto Trenčín sa so zriaďovateľom Mgr. Vladimírom Ďatelinkom zmluvne dohodlo na prenajímaní 1 
miestnosti – klubovňa dôchodcov - Kultúrneho strediska Opatová na dobu neurčitú. 
 
Zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, Omšenie 629, Omšenie 
nevzniknú pre Mesto Trenčín žiadne finančné náklady či záväzky. 
 
Komisia školstva prerokovala predmetnú žiadosť v mesiaci júl 2018 – písomnou formou ( e-mail). 
Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej 
umeleckej školy, Omšenie 629, Omšenie v Kultúrnom stredisku Opatová, Opatovská 96, 
Trenčín s predpokladaným dátumom od 1. januára 2019. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne: 
 
súhlasí 
so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy, Omšenie 629, 
Omšenie v Kultúrnom stredisku Opatová, Opatovská 96, Trenčín s predpokladaným dátumom 
od 1. januára 2019. 
                                                                                   
 

 


