
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 písm. a) 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 Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, 
Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky. 

V dokumente „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom 
samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“  (ktorý Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja zobralo na vedomie uznesením č. 8/2010 na zasadnutí 
konanom dňa 24.02.2010) v kapitole 2.1 „Optimalizácia a stabilizácia siete stredných 
škôl“ sa uvádza: „Do roku 2020 znížiť počet gymnázií v okrese Prievidza 
zo súčasných štyroch na dve. Konkrétne by mali byť vyradené zo siete škôl 
Gymnázium I. Bellu v Handlovej a Gymnázium v rámci Spojenej školy Nováky. 
Spojená škola Nováky by následne mala byť premenovaná na SOŠ.“ 

V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom kraji 
je efektívne vyradiť zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019 organizačnú 
zložku Gymnázium Rastislavova 332, Nováky, Spojenej školy, Rastislavova 332, 
Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky. 

 

II. Osobitná časť 

Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, 
Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky, IČO: 42152551 

Základné údaje o škole: 

a) počet žiakov v školskom roku 2018/2019: 330, počet tried: 16; 
b) prepočítaný počet zamestnancov v školskom roku 2018/2019: 51,9; 

z toho: 
• prepočítaný počet pedagogických zamestnancov: 35,9; 
• prepočítaný počet odborných zamestnancov: 0,0; 
• prepočítaný počet ostatných zamestnancov: 16,0; 

 
c) zoznam odborov s uvedením počtu žiakov k 15.09.2018: viď tabuľka 1 

Tabuľka 1 
- organizačná zložka Stredná odborná škola 

Počet žiakov k 15.09.2018 
Kód 

odboru Názov odboru 
Počet žiakov v ročníkoch Spolu I. II. III. IV. 

Študijné odbory – denné štúdium 
2840 M biotechnológia a farmakológia 20 10 19 21 70 



2951 M výživa a šport 15 8 11 13 47 
2447 K mechanik hasičskej techniky 10 10 14 14 48 
2682 K mechanik počítačových sietí 9 22 15 17 63 
2679 K mechanik - mechatronik 13 13 26 16 68 

SPOLU - denné štúdium 67 63 85 81 296 
Externá forma štúdia 

2846 Q procesný špecialista pre chemický 
a farmaceutický priemysel 8    8 

SPOLU - externé štúdium  8    8 
SPOLU za organizačnú zložku SOŠ 75 63 85 81 304 

- organizačná zložka Gymnázium 
Počet žiakov k 15.09.2018 

Kód 
odboru Názov odboru 

Počet žiakov v ročníkoch Spolu I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 
7902 J gymnázium  

(4 - ročná forma štúdia)    26     26 

7902 J gymnázium  
(8 - ročná forma štúdia)         0 

SPOLU za organizačnú zložku 
GYM    26     26 

CELKOM za Spojenú školu 75 63 85 107     330 
 

d) 100% normatívny príspevok MŠVVaŠ SR – zdroj financovania 111 ŠR na rok 
2017 spolu: 1 011 963  eur (osobné náklady – 887 534 eur, prevádzka – 124 429 
eur); 
 

e) upravený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 spolu: 
1 053 774 eur (osobné náklady – 854 427 eur, prevádzka – 199 047 eur); 

 
f) priestorové zabezpečenie 

Škola spravuje 4 objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
• objekt školy na ulici Rastislavova 332, Nováky, 
• objekt na ulici Rastislavova 331, Nováky, 
• objekt sociálneho zariadenia na ulici Rastislavova 646, Nováky, 
• objekt telocvične na ulici Rastislavova 646, Nováky. 

 
g) súčasti školy 

Škola nemá žiadne súčasti. 
 
 
Zdôvodnenie: 

V súčasnosti Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky pozostáva z dvoch 
organizačných zložiek Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky  
a Gymnázia, Rastislavova 332, Nováky.  

Kraj systematicky pracuje na prispôsobení ponuky vzdelávania potrebám trhu práce 
v Trenčianskom kraji. Trh požaduje viac absolventov stredných odborných škôl ako 
gymnázií.  



Trenčiansky samosprávny kraj už tri roky neurčuje počet tried prvého ročníka 
v dennej forme štúdia organizačnej zložke Gymnázium, Rastislavova 322, Nováky. 
V tomto školskom roku 2018/2019 na gymnáziu študuje už len 26 žiakov 
v poslednom štvrtom ročníku. Od budúceho školského roka 2019/2020 
gymnázium nebude mať žiadnych žiakov. 

V súlade so Stratégiou rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom 
samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020 a v rámci optimalizácie siete stredných škôl 
a školských zariadení v Trenčianskom kraji je efektívne vyradiť zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31.08.2019 organizačnú zložku Gymnázium, 
Rastislavova 332, Nováky. 

Z dôvodu zrušenia organizačnej zložky Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky sa 
Spojená škola Nováky pretransformuje na školu s názvom Stredná odborná škola, 
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

Študijné a učebné odbory z vyradenej organizačnej zložky Strednej odbornej školy, 
Rastislavova 332, Nováky prejdú na jej právneho nástupcu Strednú odbornú školu, 
Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky. 
 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja návrh na 

• vyradenie školy s názvom Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky 
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 
972 71 Nováky zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019; 
 

• zaradenie školy s názvom Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 
Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky do siete škôl a 
školských zariadení SR od 01.09.2019; 
 

• zaradenie študijných a učebných odborov z vyradenej organizačnej zložky 
Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky na jej právneho nástupcu 
Strednú odbornú školu, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 
332, 972 71 Nováky do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2019. 


