
Dôvodová správa 
 

 

I. Všeobecná časť 

 

Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 písm. a) 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 Jazyková škola, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín.   

Na základe článku IV. bod 3 zriaďovacej listiny organizačnú štruktúru, náplň činnosti 

jednotlivých pracovísk a vzájomné vzťahy medzi nimi upravuje organizačný poriadok 

organizácie, ktorý vydáva štatutárny orgán po predchádzajúcom schválení Zastupiteľstvom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 

05.02.2014 oprávnenie číslo: 2014-2304/5892:2-10B0, ktorým vydáva oprávnenie Jazykovej 

škole, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín vykonávať základnú, 

odbornú, všeobecnú a špeciálnu štátnu jazykovú skúšku na obdobie od 05.02.2014 do 

31.12.2016. Trenčiansky samosprávny kraj toto oprávnenie obdržal 10.02.2014.  

  

 

II. Osobitná časť 

 

 V súlade s týmto oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a v súlade s ustanovením § 53 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov je potrebné upraviť zriaďovaciu listinu Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so 

sídlom Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín, číslo: T/2007/03886-54 nasledovne: 
 

 Článok III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 

ČINNOSTÍ znie: 
 

„Predmetom činnosti organizácie je najmä: 

 poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, 

 organizovanie aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním, 

 pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť, 

 vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, 

všeobecná a špeciálna štátna jazyková skúška) v súlade s vydaným oprávnením 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo:            

2014-2304/5892:2-10B0 zo dňa 05.02.2014 na obdobie do 31.12.2016.“ 
 

V záujme maximálnej úspory finančných prostriedkov pri organizačných zmenách, ako aj 

za účelom zníženia administratívy, je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 zákona              

č. 596/2003 Z.z. zriaďovaciu listinu Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom        

Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín, číslo: T/2007/03886-54 nasledovne: 
 

 V Článku IV. ŠTATUTÁRNY ORGÁN vypustiť bod 3.  
    

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na schválenie, s účinnosťou od 01.04.2014, návrh dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Jazykovej 

školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín, číslo:      

T/2007/03886-54 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja   

č. 352/2007 zo dňa 22.08.2007.   



 


