
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 obchodu a služieb, Ul. 1. mája 
1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov (ďalej len „organizácia“).   
   
 
II. Osobitná časť 
 
 
 Organizácia požiadala Trenčiansky samosprávny kraj listom č. 2018/257 zo dňa 
12.03.2018 o zaradenie študijného odboru 6352 M obchod a podnikanie – športová 
trieda do plánu výkonov na školský rok 2019/2020. 
 Na zriadenie športovej triedy disponuje organizácia potrebným materiálno-
technickým zabezpečením. Zo strany žiakov a rodičov je záujem o zriadenie 
športovej triedy, rovnako tak je zvýšený dopyt na trhu práce po absolventoch tohto 
študijného odboru.  
 Organizácia má v súčasnosti veľmi dobrú spoluprácu s Mestom Púchov 
zameranú aj na podporu talentovaných detí a mládeže v oblasti športu v regióne.  
 V súvislosti s tým je potrebné upraviť Článok III. zriaďovacej listiny organizácie 
„VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH ČINNOSTÍ“, v rámci 
ktorého sa v odseku 1. doplní ďalší bod o zabezpečovaní športovej prípravy žiakov 
zriadením športovej triedy.   
 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 zákona   
č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Strednej odbornej školy obchodu a služieb,                          
Ul. 1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov, číslo: 
T/2007/03886-34 nasledovne:  
  

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

 
• „zabezpečovanie športovej prípravy žiakov v športovej triede (volejbal, 

plávanie, tenis, bedminton)“. 
 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 
1264, 020 01 Púchov, číslo: T/2007/03886-34 schválenej uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 332/2007 zo dňa 22.08.2007, s účinnosťou 
od 01.06.2018.   
 


