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Stanovisko komisie školstva a mládeže z 01. 04. 2021 
 
Komisia školstva a mládeže neodporúča schváliť žiadosť Súkromnej základnej umeleckej  školy Brass 
Music Academy o. z., Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín - Zlatovce 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 28. 04. 2021 
 
Komisia finančná a majetková neodporúča schváliť žiadosť Súkromnej základnej umeleckej  školy 
Brass Music Academy o. z., Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín - Zlatovce o jej zriadenie na území 
mesta Trenčín a zaradenie do siete škôl a školských zariadení od 01. 09. 2021. 
 
 
 
 
 
 
Trenčín 01. 04. 2021 
 



Dôvodová správa 
 
       Peter Černička - predseda Brass Music Academy o. z., ako budúci zriaďovateľ Súkromnej 
základnej umeleckej školy (ďalej len SZUŠ), Brnianska 2038/1, 911 05 Trenčín – Zlatovce, sa obrátil na 
mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu SZUŠ Brass Music Academy o. z. do siete škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ 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. 
  
 Snahou Brass Music Academy je: 

− rozvinúť umelecký a osobnostný potenciál každého dieťaťa, naučiť žiakov kreatívne myslieť 
a umelecky pracovať jednotlivo i kolektívne, 

− podporiť prezentáciu mladých talentov na verejnosti a pripraviť svojich žiakov na vyššie umelecké 
vzdelanie do stredných škôl, prípadne umeleckých súborov (profesionálnych, neprofesionálnych), 

− reálne produkovať šikovných, nadaných a použiteľných hudobníkov do dychoviek, orchestrov, big 
bandov, ktorí budú reálne ovládať svoje hudobné nástroje primerane k veku. 

 
Škola by ponúkala dva odbory: 

a) hudobný odbor 
b) tanečný odbor 
 

Na začiatok predpokladajú 90 – 130 žiakov, čo pri aktuálnom celkovom počte žiakov na dychové 
hudobné nástroje v ZUŠ Karola Pádivého a v súkromných ZUŠ v Trenčíne (cca 75 žiakov) a pri veľkej 
konkurencií ZUŠ v okolitých obciach pravdepodobne nebude možné dosiahnuť. 

 
      Zriadenie SZUŠ žiadateľ odôvodňuje nedostatkom a katastrofálnym stavom hráčov na dychové 
hudobné nástroje na amatérskej a aj profesionálnej úrovni.  
 
        Útvar školstva si vyžiadal stanovisko od riaditeľky ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne k zaradeniu SZUŠ 
Brass Music Academy do siete škôl a školských zariadení, v ktorom   konštatuje, že ZUŠ Karola 
Pádivého už 13 rokov organizuje regionálnu súťaž v hre na plechové dychové nástroje s cieľom 
podporiť záujem žiakov aj širšej verejnosti o tento druh hudby. Regionálna súťaž má výborný ohlas aj 
za hranicami našej krajiny, súťažiaci sa hlásia aj z Českej republiky. Zámer sa napĺňa, pretože 
každoročne sa na prijímacie talentové skúšky hlási dostatočný počet záujemcov, a tak sú využité 
personálne aj priestorové kapacity školy (5 vyučujúcich, 60 žiakov).  
 

Dychový orchester na škole vedie už 10 rokov pán učiteľ Ludvík Soukup, ktorý má 40 ročnú prax 
a je bývalý dirigent Posádkovej hudby pri MO SR. Zaslúžil sa o nahratie a propagáciu celého diela 
Karola Pádivého. Okrem neho na škole vyučujú ďalší aktívni pedagógovia s 30 ročnou praxou, ktorí 
sami pôsobia v hudobných telesách (Erbetes, KOMT, ľudová hudba, Senior klub Družba).  
 

Mgr. Kulhánková ďalej uvádza, že rodičia žiakov navštevujúcich SZUŠ často žiadajú o prestup na 
ZUŠ Krola Pádivého z dôvodu nedostatočnej kvality vyučovania. V súčasnej dobe navyše záujem detí 
o dychové hudobné nástroje klesá a je ilúziou myslieť si, že sa dá ZUŠ naplniť iba  žiakmi  dychového 
oddelenia. Na záver konštatuje, že je nevhodné zriadiť ďalšiu súkromnú základnú umeleckú školu na 
pôde mesta, pretože už dnes v ZUŠ K Pádivého zabezpečujú najvyššiu kvalitu vzdelávania, a tým 
dbajú o vysokú kvalitu umeleckého vzdelávania v Trenčíne.   
 
         Útvar školstva si ďalej vyžiadal stanovisko od Komisie školstva a mládeže a Finančnej 
a majetkovej komisie... 
 
 



 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
n e s ú h l a s í 
 
so zaradením Súkromnej základnej umeleckej  školy Brass Music Academy, Brnianska 2038/1, 911 05 
Trenčín – Zlatovce, do siete škôl a školských zariadení a s jej zriadením na území mesta Trenčín 
s predpokladaným termínom od 1. 9. 2021. 


