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Mesto Spišská ová Ves

Radničné námestie č. 7

052 70 Spišská ová Ves

Naše číslo:
74/2013

Vybavuje:
Daniela Markušová

Košice:
22.11.2013

Vec: Žiadost' o stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska

Týmto Vás žiadame o Vaše stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej

umeleckej školy, so sídlom Miškovecká 20, 040 II Košice na území mesta Spišská ová Ves. aša škola bola

zriadená zriaďovacou listinou dňa l.septembra 2008 a následne bola zaradená do siete škôl Rozhodnutím

linisterstva školstva Slovenskej republiky č.CD-2008-11995í25830-1 :917/SZUŠ zo dňa 22.9.2008.

Vyučovanie v našom zariadení v Košiciach kladie dôraz na syntézu jednotlivých študijných umeleckých

odborov, ktoré sa na ZUŠ vyučujú. Výsledkom takejto práce sú predstavenia muzikálového typu, v ktorom sa

prepoja všetky študijné odbory, čím sa zachováva jednotná filozofia vzdelávania našich žiakov. V každom

študijnom odbore sa okrem základných metodických plánov vyučujú aj predmety nad rámec bežných metodických

plánov, čím dosahujeme vyššiu kvalifikačnú úroveň žiakov pripravovaných na plynulý prechod k štúdiu na

stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Škola zabezpečuje aj štúdium pre žiakov vo veku od 3 rokov

(PŠ na TO), a to s vyučovaním priamo na pôde materských škôl, čím sa vytvára spolupráca s týmito zariadeniami,

perspektívny umelecký rozvoj žiakov s ich plynulým metodickým postupom do prvých ročníkov základných

umeleckých škôl.

Vzhľadom na naše doterajšie úspešné pô obenie na území mesta Košice by sme radi ponúkli možnosť

študovať v škole s takýmto zameraním aj žiakom z Vášho mesta. Preto Vás žiadame o súhlas so zriadením

elokovaného pracoviska našej školy na území mesta Spišská ová Ves.

S úctivým pozdravom

DaWt~1
I zriaďovateľ školy
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SÚKROMNÁ ZÁKLADMÁ UMELECKÁ ŠKOLA,
MIŠKOVECKÁ 20, 04011 KOŠICE
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Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie Č. 72013
052 70 Spišská ová Ves

Naše číslo:
75/2013

Vybavuje:
Daniela Markušová

Košice:
22.11.2013

Vec: Žiadost' o pridelenie priestorov

Týmto Vás žiadame o pridelenie priestorov na prevádzku elokovaného pracoviska Súkromnej základnej

umeleckej školy, so sídlom Miškovecká 20,040 11 Košice na území mesta Spišská Nová Ves.

Vzhľadom na študijné zameranie našej školy si Vás dovoľujeme požiadať o pridelenie priestorov vhodných

na vyučovanie žiakov vo veku od 3 do 25 rokov o rozlohe cca 180 - 200 m2. Tieto priestory by mali zahŕňať

1 väčšiu triedu o rozlohe cca 50 - 60 m2, 1 triedu o rozlohe cca 25 m2, 4 triedy každej o rozlohe cca 15 m2,

1 miestnosť pre administratívu, sklad pre učebné pomôcky, dámske a pánske toalety, sprchový kút a prechodové

chodby. Priestory by mali byť v prevádzkyschopnom stave splňajúce hygienické a technické požiadavky v zmysle

platných predpisov. S ohľadom na dochádzanie žiakov do školského zariadenia by bolo vhodné, aby bol objekt

situovaný v primeranej dostupnosti k zastávkam mestskej dopravy, resp.k parkovacím možnostiam. Bolo by pre

nás nápomocné, aby nájomné za tento priestor neprevyšovalo obvyklú sadzbu nájomného za školské priestory.

K žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska vo Vašom meste, ktorú plánujeme predložiť Ministerstvu

školstva SR v januári 2014 je nevyhnutné doložiť aj Zmluvu o budúcej zmluve o prenájme prevádzkyschopných

priestorov.

Vopred ďakujeme za Vašu pomoc a ústretovosť.

S úctivým pozdravom /
/, / /
Ií1U/I~JI/~

Dniela Markušová

zriaďovateľ školy



PIL

SÚKROMNÁ ZÁKLADMÁ UMELECKÁ ŠKOLA,

MIŠKOVECKÁ 20, 04011 KOŠICE

MESTS~ O~".í .
SPlasKANOV/l VE~-I I

jooAlO - 2 -01- 2014 -----=:ll-

1~~7~~
Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie Č. 7

052 70 Spišská Nová Ves

Váš list
ŠÚl/2013

Naše číslo:
86/2013

Vybavuje:
Daniela Markušová

Košice:
27.12.2013

Vec: Žiadost' o stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska - doplnenie žiadosti

V súvislosti s Vašou odpoveďou na našu žiadosť o stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska našej

SZUŠ Miškovecká 20 v Košiciach Vám opätovne posielame znenie našej žiadosti zo dňa 22.11.2013, ktorá Vám

bola doručená 29.11.2013, t.j. po zasadnutí komisie pre školstvo a vzdelávanie, ktoré sa konalo dňa 21.11.2013.:

"Týmto Vás žiadame o Vaše stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej

umeleckej školy, so sídlom Miškovecká 20, 040 11 Košice na území mesta Spišská Nová Ves. Naša škola bola

zriadená zriaďovacou listinou dňa 1.septembra 2008 a následne bola zaradená do siete škôl Rozhodnutím

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.CD-2008-11995/25830-1:917/SZUŠ zo dňa 22.9.2008.

Vyučovanie v našom zariadení v Košiciach kladie dôraz na syntézu jednotlivých študijných umeleckých

odborov, ktoré sa na ZUŠ vyučujú. Výsledkom takejto práce sú predstavenia muzikálového typu, v ktorom sa

prepoja všetky študijné odbory, čím sa zachováva jednotná filozofia vzdelávania našich žiakov. V každom

študijnom odbore sa okrem základných metodických plánov vyučujú aj predmety nad rámec bežných metodických

plánov, čím dosahujeme vyššiu kvalifikačnú úroveň žiakov pripravovaných na plynulý prechod k štúdiu na

stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Škola zabezpečuje aj štúdium pre žiakov vo veku od 3 rokov

(PŠ na TO), a to s vyučovaním priamo na pôde materských škôl, čím sa vytvára spolupráca s týmito zariadeniami,

perspektívny umelecký rozvoj žiakov s ich plynulým metodickým postupom do prvých ročníkov základných

umeleckých škôl.

Vzhladom na naše doterajšie úspešné pôsobenie na území mesta Košice by sme radi ponúkli možnosť

študovať v škole s takýmto zameraním aj žiakom z Vášho mesta. Preto Vás žiadame o súhlas so zriadením

elokovaného pracoviska našej školy na území mesta Spišská Nová Ves. "



V zmysle záverov rokovania komisie pre školstvo a vzdelávanie k bodu č.3 Zápisnice, ktorú ste nám poslali

v prílohe Vašej odpovede uvádzate, že vzhl'adom na nedostatok informácii členovia Komisie odporúčajú doplniť

vecné relevantné informácie týkajúce sa personálneho obsadenia, kvalifikovanosti, spôsobu financovania a zdrojov

financovania, výšky poplatkov, atď. Komisia odporúča zaujať stanovisko po doplnení informácií a podaní žiadosti.

Dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že v deň zasadnutia Komisie dňa 21.11.20 13 Vám neboli

k dispozícií relevantné informácie, nakoľko naša žiadosť vrátane relevantných informácií Vám bola doručená až

29.11.2013. Materiály predložené na rokovaní vedúcou ŠÚ A OŠMaŠ sú informačné materiály o našej škole bežne

dostupné prostredníctvom našej webovej stránky a neboli určené ako materiál k diskusii na zasadnutí Komisie pre

školstvo a vzdelávanie.

Vzhl'adom na toto nedorozumenie doplňujeme našu vyššie citovanú žiadosť o stanovisko k zriadeniu

elokovaného pracoviska o Vami požadované informácie:

personálne zabezpečenie a kvalifikovanosť učitel'ov: štruktúra zamestnancov bude v zložení bežného

personálneho vybavenia školy, t.j. riaditeľ elokovaného pracoviska s príslušným vzdelaním

pedagogického a umeleckého zamerania zodpovedajúceho stupňa vysokoškolského vzdelania,

pedagogickí pracovníci s príslušným vzdelaním pedagogického a umeleckého zamerania

zodpovedajúceho stupňa vysokoškolského vzdelania, administratívny pracovník, upratovačka a externý

ekonóm. Všetky pracovné pozície zamestnancov budú obsadzované na základe výberového konania.

Pozície interných a externých zamestnancov budú definované z pochopiteľných dôvodov až pri

určovaní pracovných úväzkov na základe prijatých žiakov a nemôžu byt' exaktne určené v tomto

momente.

materiálno-technické vybavenie pre žiakov školy: pre žiakov elokovaného pracoviska plánujeme

vybaviť učebné priestory obdobným spôsobom ako máme vybavené už fungujúce priestory školy na

Miškoveckej 20 v Košiciach, čím sú základné materiálno-technické vybavenia k plnohodnotnej výučbe

jednotlivých odborov a zároveň obohatené materiálmi a pomôckami nadštandardného charakteru, ktoré

kopírujú filozofiu našej školy a rozšírených metodických plánov.(nahrávacie štúdio, audiovizuálna

technika, kulisy, kostýmy a rekvizity vyrábané profesionálnymi umeleckými dielňami, a pod.)

financovanie školy a elokovaného pracoviska v Spišskej ovej vsi a finančné požiadavky na mesto

Spišská Nová Ves: prevádzka školy na Miškoveckej 20 v Košiciach je financovaná z dotácií v zmysle

zákona č.596/2003 Z.z. v platnom znení, a taktiež z príspevkov od rodičov našich žiakov. Elokované

pracovisko v Spišskej Novej Vsi bude financované po zaradení do siete škôl a školských zariadení

Ministerstvom školstva SR rovnakým spôsobom ako školské zariadenie v Košiciach. Do toho času

bude chod elokovaného pracoviska v Spišskej ovej Vsi financovaný z prostriedkov zriaďovatel'a.

Radi by sme opätovne zdôraznili, že elokované pracovisko v Spišskej Novej Vsi nebude mať žiadne

finančné požiadavky na mesto Spišská Nová Ves. Táto otázka bola podrobne vysvetlená na našom

osobnomjednaní s pánom primátorom mesta a s pani vedúcou ŠÚ A OŠMaŠ dňa 20.11.2013.
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plánované poplatky od rodičov: v závislosti od učebného odboru a ročníka by sa výška poplatkov mala

pohybovať na úrovni S€ - 12€ mesačne za žiaka

počet a veková štruktúra žiakov elokovaného pracoviska: plánujeme prijať do našich študijných

odborov talentovaných žiakov vo veku od 3 rokov. Horná veková hranica prijímaných žiakov do

základných umeleckých škôl nie je zákonom stanovená.

učebné plány v elokovanom pracovisku: vyučovanie v elokovanom pracovisku v jednotlivých

odboroch/vrátane novovzniknutého výtvarného odboru zameraného na audiovizuálnu tvorbu a grafický

dizajn, ktorý plánujeme otvoriť v novom školskom roku aj na pôde SZUŠ, Miškovecká 20 v Košiciach/

bude totožné s vyučovaním a metodickými pokynmi vypracovanými a schválenými Ministerstvom

školstva SR. Našou metodikou kladieme dôraz na syntézu jednotlivých študijných umeleckých

odborov, ktoré sa na ZUŠ vyučujú. Výsledkom takejto práce sú predstavenia muzikálového typu,

v ktorom sa prepoja všetky študijné odbory, čím sa zachováva jednotná filozofia vzdelávania našich

žiakov. V každom študijnom odbore sa okrem základných metodických plánov vyučujú aj predmety

nad rámec bežných metodických plánov, čím dosahujeme vyššiu kvalifikačnú úroveň žiakov

pripravovaných na plynulý prechod k štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

Škola zabezpečuje aj štúdium pre žiakov vo veku od 3 rokov (PŠ na TO), a to s vyučovaním priamo na

pôde materských škôl, čím sa vytvára spolupráca s týmito zariadeniami, perspektívny umelecký rozvoj

žiakov s ich plynulým metodickým postupom do prvých ročníkov základných umeleckých škôl.

od kedy plánuje škola prevádzkovať elokované pracovisko v Spišskej Novej Vsi: od 1.9.2014.

Veríme, že naše odpovede sú dostatočne obšírne a relevantné pre posúdenie našej žiadosti o stanovisko

k zriadeniu elokovaného pracoviska vo Vašom meste. Sme otvorení všetkým Vašim otázkam, sme ochotní

zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie a potvrdiť tak náš záujem o ústretovú

spoluprácu.

S úctivým pozdravom

./ I~t(lt/Jk~v~--
9ániela Markušová

/ / zriad'ovatel' školy
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SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,
MIŠKOVECKÁ 20, 040 11 KOŠICE

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie č. 7

05270

Spišská Nová Ves

Váš list aše číslo:
20/2014

Vybavuje:
Daniela Markušová

Košice
17.03.2014

Vec: Doplnenie informácií k žiadosti o stanovisko k zriadenie elokovaného pracoviska

Radi by sme doplnili ďalšie podrobnejšie informácie a odôvodnenia nášho záujmu
zriadiť v meste Spišská Nová Ves elokované pracovisko SZUŠ Miškoveckej 20 v Košiciach.

Naším prvoradým zámerom je úzka spolupráca s profesionálnym divadlom v meste
Spišská Nová Ves a poskytnutie pracovných príležitostí odborným zamestnancom -
pedagógom umeleckého zamerania žijúcich v meste Spišská Nová Ves, ako aj obsadenie
pozícií nepedagogických zamestnancov v nami zriadenej SZUŠ. Zároveň ponúkame spôsob
naplnenia prvých ročníkov do odborov nielen našej, ale aj jestvujúcej ZUŠ, a to tým, že už
v predškolskom veku od 3 rokov poskytneme podľa metodických plánov výučbu HPV
(hudobno-pohybová výchova) na pôde MŠ v Spišskej ovej Vsi, čím zvýšime predpoklad
umeleckého vzdelania a záujmu detí o štúdium v jednotlivých odboroch, a to v hudobnom
odbore, literárno-dramatickom odbore a tanečnom odbore.

Radi by sme rozšírili vyučovanie predmetov v jednotlivých odboroch, ktoré sú
potrebné pre prijímacie skúšky na stredné a vysoké umelecké školy v SR a ČR a zároveň sú
obsahom Učebného plánu Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy,
ktorý je schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Ide o predmety:

l. v odbore TO - HPV pre žiakov predškolského veku, Dejiny tanca
2. v odbore HO - Sluchová analýza a improvizácia, Voľná kompozícia (prekompozícia,

kreatívne činnosti, spoločné projekty), Náuka o hudbe (dejiny džezu a modernej



populárnej hudby), Dirigovanie speváckeho zboru, Hudobná kompozícia a práca
s hudobným softvérom v prepojení s elektroníckým klávesovým nástrojom
Žiaci HO pôsobia v pop rockovej kapele školy a hudobných netradičných
zoskupeniach, aranžujú a komponujú vlastnú hudobnú tvorbu, nahrávajú vlastné CD
nosiče a hudobné podklady apod odborným vedením sa oboznamujú s prácou
s nahrávacími programami, učia sa ozvučovať hudobné telesá, a tak získavajú
technickú zdatnosť v rámci predmetu Hudba a počítač. V teoretickej časti rozvíjajú
svoje vedomosti na hodinách Dejín hudby.

3. v odbore spev - žiaci sa učia pracovať s mikrofónom v nahrávacom štúdiu školy, kde
výsledkom ich práce sú vlastné CD nosiče. Pôsobia v ansámblovom súbore
a absolvujú hodiny tanca, ktoré sú nevyhnutné v prípade záujmu o štúdium na
stredných a vysokých umeleckých školách.

4. v odbore LDO - prácou žiakov študujúcich v odbore LDO je aj príprava kvalitných
muzikálových, činoherných a scénických predstavení, tanečná príprava hercov,
dramaturgická a režijná tvorba žiakov, ako aj štúdio vá práca v rámci predmetu
Hudobná a hlasová príprava - práca s mikrofónom, moderátorská zdatnosť. Po
absolvovaní týchto vyučovacích hodín sú žiaci pripravení absolvovať prijímacie
skúšky nielen na konzervatóriá či odborné umelecké školy, ale aj na vysoké školy
zamerané na prácu v masmédiách či žurnalistiku.

Všetky predmety, ktoré sa vyučujú výlučne v nahrávacom štúdiu s plne vybavenou
technikou a softverovým príslušenstvom sú podmienené existenciou takéhoto štúdia
v priestoroch školy, ktoré tak, ako v SZUŠ Miškovecká 20 v Košiciach plánujeme zriadiť aj
v elokovanom pracovisku v Spišskej ovej Vsi.

5. v odbore VO - bežnú výuku chceme rozšíriť o odbor masmediálnej a audiovizuálnej
tvorby, ktorý obsahuje rozširujúce disciplíny - vyučovanie fotografie, filmu a videa,
počítačovú grafiku a animáciu, grafický dizajn, multimediálne 2D realizácie. Zároveň
sa žiaci zdokonalia v teoretickej rovine z dejín umenia. Prezentácia práce žiakov
spočíva v tvorbe záznamov školských vystúpení, výrobe reklamy, výrobe
a spracovania fotografií, príprave krátkych filmových projekcií do predstavení školy.
Zároveň vzniká úzka spolupráca s LDO v novinárskej tvorbe.

Dôvodom nášho záujmu o zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ Miškoveckej 20
v Spišskej Novej Vsi je prispieť k vyššej odbornosti uchádzačov o štúdium na stredných
a vysokých školách umeleckého zamerania, najmä vzW'adom na neustále sa zvyšujúce nároky
na nich kladené, tiež zabezpečenie širšieho rozhľadu žiakov v umeleckej oblasti, ako aj
zvýšenie motivácie detí a mládeže o štúdium na umeleckých školách. Vznik novej SZUŠ
prispeje k zvýšeniu percenta detí a mládeže zmysluplne sa venujúcich mimoškolskej
záujmovej činnosti.

Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že v súčasnosti jediná existujúca ZUŠ v Spišskej
Novej Vsi neponúka výučbu rozšírených predmetov v jednotlivých odboroch, ktoré naopak
ponúka v rámci svojich učebných plánov SZUŠ Miškovecká 20.

Našou snahou je tiež prispieť ku kultúrnemu rastu mesta Spišská Nová Ves a vytvoriť
ďalší priestor pre štúdium v štátom uznanom školskom zariadení, ktoré vyučuje podľa osnov
a metodík schválených a vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a zároveň
s riadnou kvalifikáciou študentov.
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Ako ďalší, podstatný, dôvod k zriadeniu elokovaného pracoviska uvádzame skutočnosť,
že mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti 37 795 obyvatel'ov, z toho študujúcich v MŠ, ZŠ
a SŠ v počte 8323 aje zriaďovatel'om len jednej základnej umeleckej školy s počtom žiakov
998. Oproti ostatným mestám v Košickom kraji s obdobným alebo nižším počtom obyvateľov
zriaďuje mesto Spišská Nová Ves najnižší počet základných umeleckých škôl na počet
obyvateľov a detí a mládeže od 3 rokov.

Zároveň poukazujeme aj na vydanie povolenia od mesta Spišská Nová Ves na zriadenie
ďalších súkromných a cirkevných MŠ a ZŠ v meste Spišská Nová Ves aj napriek tomu, že
obdobné školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta už existovali.

Prílohy:

1. Prehľad počtu žiakov jednotlivých základných umeleckých škôl Košického kraja
2. http://www.minedu.sk/fmancovanie/ - informácia o financovani regionálneho školstva
3. vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane - príloha č. 4 k nariadeniu vlády č.

668/2004 Z. z.
4. Počty detí v MŠ, ZŠ a SŠ v meste Spišská Nová Ves
5. Učebné plány Štátneho vzdelávacie programu základnej umeleckej školy schválené

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-
2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009 (strany:
12,13,16,17,24,28,29,35,36,37)

S pozdravom,
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