
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 Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská 
Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.   
  
 
II. Osobitná časť 
 
 V súlade s § 104 ods. 10 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.“) a jeho právnou úpravou účinnou od 01.01.2019 triedy pre deti 
a žiakov so športovým nadaním sú športové triedy. Športovú triedu nemožno zriadiť 
na strednej škole; to neplatí, ak ide o strednú športovú školu.  
 
 V súlade s § 161 h ods. 3 Prechodných ustanovení k úpravám účinným od 
01.01.2019 zákona č. 245/2008 Z.z. žiak športovej triedy v gymnáziu alebo v strednej 
odbornej škole, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31.12.2018, 
dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31.12.2018.  
 
 V nadväznosti na tieto skutočnosti je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 
zákona č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, 
Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica, číslo: 
T/2007/03886-15 nasledovne:  
   

• V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ sa v odseku 1. vypúšťa bod, ktorý znie:  

 
„zabezpečovanie športovej prípravy žiakov v športových triedach so 
zameraním na atletiku, basketbal, hádzanú a volejbal“,  
 

• V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ sa v odseku 1. dopĺňa prechodné ustanovenie: 

 
„žiak športovej triedy v gymnáziu alebo v strednej odbornej škole, ktorý začal 
štúdium podľa predpisov účinných do 31.12.2018, dokončí štúdium podľa 
predpisov účinných do 31.12.2018“. 
 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 
259/6, 017 44 Považská Bystrica, číslo: T/2007/03886-15 schválenej uznesením 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 320/2007 zo dňa 22.08.2007, 
s účinnosťou od 01.01.2019.    
 
   


