
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 Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín, so sídlom 
Staničná 6, 911 05 Trenčín (ďalej len „športové gymnázium“).   
  
 
II. Osobitná časť 
 
 V súlade s § 161 h ods. 1 Prechodných ustanovení k úpravám účinným od 
01.01.2019 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z.z.“) 
gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „športové 
gymnázium“ zriadené podľa predpisov účinných do 31.12.2018 sa stávajú strednými 
športovými školami podľa predpisov účinných od 01.01.2019.  
 
 Z uvedeného dôvodu vznikla potreba transformovať športové gymnázium na 
strednú športovú školu. V rámci nej v portfóliu školy popri odbore gymnázium-šport 
pribudnú tri nové študijné odbory zamerané nielen na prípravu športovo nadaných 
žiakov, ale aj na ich uplatnenie na trhu práce, a to športový manažment, 
administrátor digitálnych služieb (experiment) a databázový administrátor v športe 
(experiment).  
 V súlade s § 42a bod (2) zákona č. 245/2008 Z.z. sú vzdelávacie programy 
strednej športovej školy zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre 
štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe. 
  
 V súlade s § 42a bod (6) zákona č. 245/2008 Z.z. stredná športová škola 
poskytuje stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 
úplné stredné odborné vzdelanie.   
 
 V nadväznosti na tieto skutočnosti je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 
zákona č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Športového gymnázia, Staničná 6, 
Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín, číslo: T/2010/04591-12 nasledovne:  
   

• V Článku I. ÚVODNÉ USTANOVENIA sa mení názov organizácie:  
 

Názov organizácie:  Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín  
    (skrátený názov „SŠŠ Trenčín“)  
 

• Pôvodný názov organizácie vrátane skráteného názvu sa mení na nový 
názov v celom znení zriaďovacej listiny.   

 
 
 
 
 



• V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ sa bod 1. vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:  

 
1. Predmetom činnosti organizácie je najmä:  

• príprava žiakov vo štvorročnom vzdelávacom programe a poskytovanie 
stredného odborného vzdelania, úplného stredného všeobecného 
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania so 
zameraním na kolektívne alebo individuálne športy;  

  
s prechodným ustanovením:  
 
žiak gymnázia, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 
31.12.2018, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31.12.2018;  
 

• príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole 
a pre výkon povolaní a odborných činností v športe; 

• športová príprava organizovaná podľa športových odvetví;  
• poskytovanie stravovania žiakom a zamestnancom škôl a školských 

zariadení; 
• zabezpečovanie ubytovania žiakom základných škôl a stredných škôl; 
• poskytovanie ubytovania zamestnancom stredných škôl a školských 

zariadení počas podujatí organizovaných zriaďovateľom a strednými 
školami a školskými zariadeniami ním zriadenými.  

 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín, 
číslo: T/2010/04591-12 zo dňa 01.07.2010, s účinnosťou od 01.01.2019.    
 
   

 

 

 

 


