
 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
Číslo: TSK/2018/....        

 
 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 22 ods. 3 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 vydáva tento:  
 

D o d a t o k  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 (ďalej len „dodatok“).        
 

I. 
 
 Týmto dodatkom sa mení s účinnosťou od 01.01.2019 Zriaďovacia listina 
Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín, 
číslo: T/2010/04591-12 zo dňa 01.07.2010, IČO: 00515159 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 zamestnancov 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.  

 
II. 

 
1. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zriaďovacej listiny Športového gymnázia, 

Staničná 6, Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín, číslo: T/2010/04591-
12 zo dňa 01.07.2010. 

 
2. Tento dodatok schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

............ uznesením číslo ........./2018, s účinnosťou od 01.01.2019.  
 
 

V Trenčíne, dňa  
 
 
 
 
 
 
                  Ing. Jaroslav Baška   
                       predseda  
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