
MESTSKÝ ÚRAD TRENČÍN 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne                               V Trenčíne 23. 03. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Nad tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín  
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 

 
 
 
 
 
 
Predkladá:                 Návrh na uznesenie:                                 
Ing. Ľubica Horňáčková             na osobitnej prílohe                                                            
vedúca útvaru školstva                             
                                                                                                               
 
 
Spracovala:                                                                                          
Ing. Ľubica Horňáčková                                                                      
vedúca útvaru školstva                                                   
                                                                                                                
 
 
 
Stanovisko komisie školstva a mládeže z 08. 02. 2022 – on-line rokovanie 
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej 
školy, Nad tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín  do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
 

 
 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 03. 03. 2022 - on-line rokovanie 
Finančná a majetková komisia odporúča schváliť Návrh na zaradenie Súkromnej základnej umeleckej 
školy, Nad tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín  do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trenčín 04. 03. 2022 
 



 
 

Dôvodová správa 
 
       DOGMA DIVADLO, o. z., ako budúci zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy 
(ďalej len SZUŠ), Nad tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín, sa obrátilo na mesto Trenčín so 
žiadosťou o vyjadrenie k zaradeniu SZUŠ do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ od 1. 
septembra 2023. 
 
       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 vydáva súhlas pre 
zriaďovateľov k zaradeniu školy do siete. 
 
Zriadiť súkromnú ZUŠ sa DIVADLO DOGMA rozhodlo v snahe doplniť aktuálnu ponuku škôl o 
odbory, ktoré sa na existujúcich ZUŠ nevyučujú. Ide o odbory ako napr. Etika a estetika, 
Dramatická výchova, Medziodborová spolupráca tzn. spájanie žiakov z rôznych odborov na 
spoločných projektoch, Technická výchova so zameraním na obsluhu javiskovej, svetelnej 
a hudobnej techniky pre druhý stupeň. Súčasťou ponuky budú aj klasické odbory vyučované 
s dôrazom na nové trendy a postupy. Ide o odbory ako Dramaticko-literárny odbor zameraný 
na autorskú tvorbu, nový cirkus, pohybové divadlo, pantomímu, prácu s maskou a pod., 
Hudobný odbor so zameraním na elektronickú hudbu, prácu s PC a software určeným na 
hudbu a pod. 
 
Hlavnými cieľmi pripravovanej súkromnej základnej umeleckej školy je: 
- utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, kultivovať tým ich osobnosť po stránke 

umeleckej a motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu 

- poskytnúť žiakom základy vzdelania vo zvolených umeleckých odboroch s ohľadom na ich 

potreby a možnosti 

- pripraviť žiakov po odbornej stránke pre vzdelávanie v stredných a vyšších odborných 

školách umeleckého alebo pedagogického zamerania a na konzervatóriách, prípadne pre 

štúdium na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním 

- motivovať žiakov k učeniu a spolupráci vytvorením priaznivej sociálnej, emocionálnej a 

pracovnej klímy 

 
Predpokladaný počet žiakov, ktorí budú navštevovať Súkromnú ZUŠ je 60 - 90, s 

odhadom 10 až 15 žiakov na jeden odbor. 
Priestory na prevádzkovanie súkromnej ZUŠ majú zabezpečené a dohodnuté v priestoroch 
Galérie Vážka na Mierovom námestí 19 v Trenčíne, v pasáži Zlatá Fatima na 1. poschodí.  
 
       SZUŠ chce dosiahnuť status renomovanej otvorenej umeleckej školy so spoločenstvom 
žiakov, pedagógov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v 
oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania s ohľadom na kvalitnú umeleckú prezentáciu.  
Vzhľadom k tomuto faktu, máme záujem zaradiť pripravovanú súkromnú základnú umeleckú 
školu do siete škôl a školských zariadení. 
 
  
 
 
 



 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s ú h l a s í     
 
so zaradením Súkromnej základnej umeleckej  školy, Nad tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín 
do siete škôl a školských zariadení a s jej zriadením na území mesta Trenčín 
s predpokladaným termínom od 1. 9. 2023 pre zriaďovateľa DOGMA DIVADLO, o. z., Nad 
tehelňou 2888/26, 911 01 Trenčín. 


