
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 Spojená škola, Rastislavova 332, 
Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 
Nováky.   
   
 
II. Osobitná časť 
 
 Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, 
so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky požiadala listom č. 2015/123 zo dňa 
26.01.2015 Trenčiansky samosprávny kraj o súhlas so zriadením športovej triedy so 
zameraním na vodné športy a futbal. 
 Škola má vo svojej histórii veľa žiakov, ktorí sa venujú vodnému pólu, kanoistike 
a futbalu. Žiaci dosahujú veľké úspechy v celonárodných aj medzinárodných 
súťažiach. Zriadenie športovej triedy podporujú aj viaceré športové kluby, ktoré 
v meste Nováky pôsobia.  
 V meste sú navyše vybudované športoviská, ktoré škola využíva a môže 
využívať aj v budúcnosti – vodnopólové centrum, výborné podmienky pre kanoistiku 
na miestnom jazere i futbalové ihriská aj s umelou trávou.  
 Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, 
so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky nebude od Trenčianskeho 
samosprávneho kraja požadovať dofinancovanie z dôvodu zriadenia športovej triedy.  
 Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 zákona   
č. 596/2003 Z.z. zriaďovaciu listinu Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky 
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 
Nováky, číslo: T/2007/03886-38 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 

vodné športy a futbal.“ 
 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na schválenie, s účinnosťou od 01.09.2015, návrh Dodatku    
č. 5 k zriaďovacej listine Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými 
zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, 
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky, číslo: 
T/2007/03886-38 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 336/2007 zo dňa 22.08.2007.   



 
 

 

 

 


