
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 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, Námestie SNP 5, 
Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.   
  
 
II. Osobitná časť 
 
 Na základe návrhu Komisie na udeľovanie a odnímanie čestných názvov školám 
a školským zariadeniam ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky udelila čestný názov Strednej odbornej škole, Námestie SNP 5, Partizánske  
v znení Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu.  
 
 V súvislosti s tým Trenčiansky samosprávny kraj podal na Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť č. TSK/2018/04828-1 zo dňa 
21.03.2018 vo veci vykonania zmeny názvu v sieti škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky od 01.09.2018.  
 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo listom 
č. 2018/5839:2-10H0 zo dňa 09.04.2018 predmetné potvrdenie o zmene v sieti škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky.   
  
 Na základe písomného odporučenia Slovenskej pošty, a.s. je takisto potrebné 
zabezpečiť uvádzanie správneho PSČ v adrese vyššie uvádzanej strednej odbornej 
školy. Súčasné PSČ v znení 958 23 je špecifické a môže byť používané len vtedy, ak 
má adresát dohodnuté doručovanie zásielok pošty do priečinku prostredníctvom 
P.O.Box-u. Nakoľko daná stredná odborná škola túto službu nemá, špecifické PSČ 
958 23 je nesprávne a je nutné používať územné PSČ pre Partizánske, ktoré má tvar 
958 01.  
 
 V nadväznosti na tieto skutočnosti je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 
zákona   č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Strednej odbornej školy, Námestie SNP 
5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske, číslo: 
TSK/2016/04919-2 nasledovne:  
   

1. V Článku I. ÚVODNÉ USTANOVENIA:  
 

Názov organizácie: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, 
Námestie SNP 5, Partizánske   

 (skrátený názov „SOŠ Jána Antonína Baťu 
Partizánske“)  

Sídlo organizácie: Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske  
 
 

2. Pôvodný názov a sídlo organizácie vrátane skráteného názvu sa menia na 
nové v celom znení zriaďovacej listiny.  



3. V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ sa bod 3. nahrádza novým znením:  

 
3. „Súčasťou organizácie je Školská jedáleň, Námestie SNP 5, Partizánske 
ako súčasť Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 
Partizánske“.  
 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Strednej 
odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 
Partizánske, číslo: TSK/2016/04919-2 schválenej uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 384/2016 zo dňa 11.07.2016, s účinnosťou    
od 01.09.2018.    
 
   

 

 

 

 


