
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 Stredná odborná škola, Ul. 
slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských 
partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.   
   
 

II. Osobitná časť 
 
 Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, 
so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica požiadala 
listom č. SOŠ/2014/1435 zo dňa 21.10.2014 Trenčiansky samosprávny kraj o súhlas 
so zriadením športovej triedy so zameraním na futbal. 
 Na škole študuje veľa chlapcov, ktorí majú záujem intenzívne športovať, a to 
nielen vo svojom voľnom čase. Škola má k dispozícii veľkú telocvičňu, posilňovňu 
a dobre vybavené sociálne zariadenia. Žiaci budú mať možnosť trénovať aj na 
štadióne v správe Mestských športových klubov v Považskej Bystrici na základe 
uzatvorenej zmluvy o spolupráci. 
 Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 
nebude od Trenčianskeho samosprávneho kraja požadovať dofinancovanie z dôvodu 
zriadenia športovej triedy.  
 Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 
ďalej požiadala listom č. SOŠ/2014/1636 zo dňa 22.12.2014 Trenčiansky 
samosprávny kraj o povolenie vytvoriť na pozemku, ktorý má v správe a ktorý 
momentálne nepotrebuje k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, miesto 
pre vykonávanie výcviku a skúšok o vodičské oprávnenie. Trenčiansky samosprávny 
kraj listom zo dňa 29.12.2014 udelil škole tento súhlas.  
 Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 zákona   
č. 596/2003 Z.z. zriaďovaciu listinu Strednej odbornej školy, Ul. slovenských 
partizánov 1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 
1129/49, 017 01 Považská Bystrica, číslo: T/2007/03886-43 nasledovne:  
  

1. V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH  
    ČINNOSTÍ sa v odseku 1. dopĺňa bod, ktorý znie:  

 

 „zabezpečovanie športovej prípravy žiakov v športovej triede so zameraním na 
futbal.“ 

 
 
2. V Článku IV. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ sa dopĺňa ďalší bod, ktorý znie:  
 

 „vykonávanie výcviku a skúšok o vodičské oprávnenie.“ 
 
 



Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na schválenie, s účinnosťou od 01.02.2015, návrh Dodatku    
č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 
1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 
Považská Bystrica, číslo: T/2007/03886-43 schválenej uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 341/2007 zo dňa 22.08.2007.   
 
 

 

 


