
                                                              Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

 

     Trenčiansky samosprávny kraj pri výkone samosprávy podľa § 9 ods. 2 písm. g) 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 zriaďuje a zrušuje podľa siete školy v prírode.  

 

     Školy v prírode sú účelovými zariadeniami, ktorých poslaním je umožniť deťom a žiakom 

posilňovať zdravie a  fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a  vzdelávania v  zdravotne 

priaznivom prostredí. Utvárajú podmienky aj na organizovanie jazykových a lyžiarskych kurzov, 

súťaží žiakov, prázdninové a medzinárodné pobyty detí a žiakov. 

 

     V rámci optimalizácie siete školských zariadení v Trenčianskom kraji je ekonomicky výhodné 

vyradiť Školu v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie zo siete škôl, školských 

zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky  

k  31.12.2014, nakoľko Školu v  prírode Patrovec využívajú na ozdravné pobyty predovšetkým žiaci 

základných škôl (80 % z celkového počtu pobytov) a  finančne je zabezpečovaná zo zdrojov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

II. Osobitná časť 

 

     Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Školy v prírode Patrovec, Patrovec 249, 

Trenčianske Jastrabie, IČO: 34000089.  

 

Základné údaje o školskom zariadení: 

a)  dátum vzniku: 01.09.1979; 

b)  lôžková kapacita v roku 2013: 64 miest; 

c)  fyzický počet zamestnancov spolu – skutočnosť rok 2013: 10; 

     z toho: 

 fyzický  počet pedagogických zamestnancov: 0; 

 fyzický počet ostatných zamestnancov: 10; 

e)  čerpanie bežných výdavkov spolu k 31.12.2013:  180 766,04 Eur;  

     z toho: 

   zdroje ŠR: 3 897,09 Eur; 

   vlastné zdroje TSK:  83 634,00 Eur; 

   vlastné zdroje organizácie: 63 759,70 Eur; 

   podnikateľská činnosť: 29 475,25 Eur; 

f)  školské zariadenie sídli  v objektoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

     a spravuje 5 objektov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

 objekt „Škola v prírode Patrovec“ Trenčianske Jastrabie 249,  

 objekt „chata 1“ v Patrovci, Trenčianske Jastrabie 249,   

 objekt „chata 2“ v Patrovci, Trenčianske Jastrabie 249,   

 objekt „garáž“ v  Patrovci, Trenčianske Jastrabie 249,  

 objekt „plynová kotolňa“ v  Patrovci, Trenčianske Jastrabie 249.  

 

g)  základné údaje o počte ubytovaných detí  a  žiakov  v roku 2013:   počet   ubytovaných  detí  a 

žiakov  celkom 1830,  z toho 1457 žiakov základných škôl a 373 žiakov stredných škôl, počet  

kalendárnych dní strávených v škole v prírode deťmi a žiakmi spolu bol 6 521 lôžkodní. 

     

                                  



Údaje o počte ubytovaných detí a žiakov za obdobie od roku 2009 do roku 2013: 

  

  

počet 

ostatných  

zamestnancov 

počet ubytovaných 
počet kalendárnych dní 

  strávených v ŠvP s deťmi spolu žiakov ZŠ žiakov SŠ iných osôb spolu 

rok 2009 8 1 750 486 420 2 656 7 256 

rok 2010 7 2 609 148 466 3 223 8 271 

rok 2011 9 3 831 166 1 658 5 655 20 049 

rok 2012 10 1 850 627 428 2 905 7 377 

rok 2013 10 1 457 373 172 2 002 6 521 

 

 

Zdroje krytia bežných výdavkov za obdobie od roku 2009 do roku 2013: 

  

zdroje ŠR vlastné zdroje TSK 
vlastné zdroje 

organizácie 
podnikateľská činnosť  SPOLU 

  

rok 2009 0,00 119 394,81 126 810,08 0,00 246 204,89 

rok 2010 0,00 93 235,00 94 876,86 0,00 188 111,86 

rok 2011 0,00 88 630,00 98 580,95 0,00 187 210,95 

rok 2012 0,00 89 070,00 55 477,96 40 097,81 184 645,77 

rok 2013 3 897,09 83 634,00 63 759,70 29 475,25 180 766,04 

 

     Dôvodom vyradenia Školy v prírode Patrovec zo siete škôl a školských zariadení sú obmedzené 

zdrojové možnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti financovania originálnych 

kompetencií (vlastné zdroje Trenčianskeho samosprávneho kraja) a  skutočnosť, že školské 

zariadenie Škola v  prírode Patrovec využívajú na ozdravné pobyty predovšetkým žiaci základných 

škôl (80 % z celkového počtu pobytov). 

 

Predpokladané úspory: 

     V oblasti bežných výdavkov predpokladáme úsporu  finančných   prostriedkov  na činnosť Školy 

v prírode Patrovec zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja (za rok 2013 vlastné zdroje 

Trenčianskeho samosprávneho kraja činili 83 634,00 Eur). 

  

      Po vyradení Školy v  prírode Patrovec zo siete škôl a školských zariadení SR sa uvažuje 

s využitím objektu vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja pre účely narastajúcich 

potrieb v oblasti sociálnych služieb v Trenčianskom kraji. 

 

       Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh  

na vyradenie Školy v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie zo siete škôl, školských 

zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk  praktického vyučovania Slovenskej 

republiky  k  31.12.2014. 

 

 

 

 

 

 

 


