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Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies, Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín 
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR pre zriaďovateľa Ing. Katarína Krištofová, Hodžova 

1483/23, 911 01 Trenčín 
 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:                                                
Ing. Ľubica Horňáčková                                                                     
poverená vedením útvaru školstva                             
                                                                                                               
 
 
Spracovala:                                                                                          
Ing. Ľubica Horňáčková                                                                      
poverená vedením útvaru školstva                                                   
                                                                                                                
 
 
Stanovisko komisie školstva a mládeže z 04. 02. 2020 
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť žiadosť Súkromnej základnej umeleckej  školy Goonies, 
Mládežnícka  1, 911 01 Trenčín o jej zriadenie na území mesta Trenčín a zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení od 01. 09. 2021. 
 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 20. 02. 2020 
Komisia finančná a majetková odporúča schváliť žiadosť Súkromnej základnej umeleckej  školy 
Goonies, Mládežnícka  1, 911 01 Trenčín o jej zriadenie na území mesta Trenčín a zaradenie do siete 
škôl a školských zariadení od 01. 09. 2021. 
 
 
 
 
 
Trenčín 10. 02. 2020 



Dôvodová správa 
 
     Ing. Katarína Krištofová, Hodžova 1483/23, 911 01 Trenčín, ako budúci zriaďovateľ 
Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies, Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín (ďalej len SZUŠ), sa 
obrátila na mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy 
Goonies do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ  SR od 1. septembra 2021.  
 
      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, je povinné vydať svoje stanovisko k 
tejto žiadosti. 
  
  Školské zariadenie v súčasnosti pôsobí ako tanečná skupina Goonies, ktorú navštevuje 150 
žiakov vo veku 4 – 18 rokov. 
 
       Zriadená SZUŠ bude vzdelávať žiakov v tanečnom odbore. 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 v zmysle požiadaviek  
Štátneho vzdelávacieho programu. 
 
        Zriadenie SZUŠ žiadateľka odôvodňuje aj obohatením Školského vzdelávacieho programu o 
vyučovanie nových tanečných techník, doplnkových tréningov gymnastiky a kondičných tréningov;  
tanečnú prax chcú rozšíriť o sólové choreografie. Výhodou SZUŠ bude aj to, že priestory, v ktorých sa 
bude výučba uskutočňovať, sú centralizované v jednej budove. 
 
 Ing. Krištofová čestne prehlásila, že od mesta Trenčín nebude žiadať finančné prostriedky na 
prevádzkovanie Súkromnej základnej umeleckej školy Goonies skôr, ako budú schválené v rozpočte 
mesta Trenčín na príslušný kalendárny rok.  
 
         Útvar školstva si vyžiadal stanovisko od riaditeľky ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne k zaradeniu 
SZUŠ Goonies do siete škôl a školských zariadení, v ktorom   konštatuje, že ZUŠ Karola Pádivého má 
vytvorené všetky podmienky – personálne i materiálno-technické na tanečné vzdelávanie žiakov. 
V učebných plánoch sú zaradené voliteľné predmety, ktoré chce do svojho Školského vzdelávacieho 
programu zaradiť SZUŠ Goonies. Keďže v meste Trenčín sú zriadené už 3 SZUŠ a tiež elokované 
pracoviská so zameraním na tanec, v súčasnom období ZUŠ K. Pádivého pociťuje nedostatok žiakov; 
zriadenie pracoviska SZUŠ by ovplyvnilo naplnenosť tanečného odboru. Riaditeľka ZUŠ K. Pádivého 
konštatuje, že je nevhodné zriadiť ďalšiu súkromnú základnú umeleckú školu na území mesta Trenčín. 
 
         Útvar školstva si ďalej vyžiadal stanovisko od Komisie školstva a mládeže a Finančnej 
a majetkovej komisie, ktoré odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne vydať súhlas na 
zaradenie  Súkromnej  ZUŠ Goonies  so sídlom na Mládežníckej ul. 1 v Trenčíne, do siete škôl a 
školských zariadení, a na jej zriadenie na území mesta Trenčín s predpokladaným termínom od  
1. septembra 2021. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ú h l a s í 
 
so zaradením Súkromnej základnej umeleckej  školy Goonies, Mládežnícka 1, 911 01 Trenčín, do siete 
škôl a školských zariadení a s jej zriadením na území mesta Trenčín s predpokladaným termínom od 
1. 9. 2021, a to pre zriaďovateľa: Ing. Katarína Krištofová, Hodžova 1483/23, 911 01 Trenčín. 


