
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“) 
zriaďovateľom školy s názvom Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, so 
sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.   
  
II. Osobitná časť 
 

V súlade s § 161 gc ods. 1 Prechodných ustanovení k úpravám účinným                            
od 01.09.2019 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                       
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z.z.“) 
stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola 
úžitkového výtvarníctva zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa 
predpisov účinných do 31.08.2019 sa stáva školou umeleckého priemyslu podľa 
predpisov účinných                   od 01.09.2019.  

 
V súlade s § 161 gc ods. 2 Prechodných ustanovení k úpravám účinným                            

od 01.09.2019 zákona č. 245/2008 Z.z. žiak strednej umeleckej školy, strednej 
odbornej školy umeleckopriemyselnej a školy úžitkového výtvarníctva, ktorý začal 
štúdium podľa predpisov účinných do 31.08.2019, dokončí štúdium podľa predpisov 
účinných do 31.08.2019. 
 
 V nadväznosti na tieto skutočnosti je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 
zákona č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Strednej umeleckej školy, Staničná 8, 
Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín, číslo: T/2007/03886-24 nasledovne:  
   

1. V Článku I. ÚVODNÉ USTANOVENIA:  
 
  Názov organizácie: Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín  

    (skrátený názov „ŠUP Trenčín“) 
 
2. Pôvodný názov organizácie vrátane skráteného názvu sa mení na nový názov 

v celom znení zriaďovacej listiny.  
    

3. V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ sa v odseku 1. dopĺňa prechodné ustanovenie:  

 
„žiak strednej umeleckej školy, strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej 
a školy úžitkového výtvarníctva, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných 
do 31.08.2019, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31.08.2019“.  

 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej 
umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín, číslo: 
T/2007/03886-24 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 317/2007 zo dňa 22.08.2007, s účinnosťou od 01.09.2019.  


