
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 športová škola, Staničná 6, Trenčín, so 
sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín (ďalej len „organizácia“).   
  
 
II. Osobitná časť 
 
 Organizácia požiadala listom zo dňa 03.07.2019 Trenčiansky samosprávny kraj 
o úpravu svojej zriaďovacej listiny v dvoch bodoch:  

 zmena adresy jej sídla zo sídla Staničná 6, 911 05 Trenčín na sídlo 
Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín,  

 doplnenie činnosti do Článku III. zriaďovacej listiny.   
 Svoju žiadosť odôvodnila tým, že budova na Kožušníckej ulici v Trenčíne zmenila 
vlastníka a dňom 28.05.2019 prešla protokolárne do správy organizácie. Organizácia 
mala doposiaľ sídlo v priestoroch školského internátu, ktorý je len jej súčasťou. 
Z hľadiska efektívnosti je žiaduce presťahovať organizáciu do jej vlastných 
priestorov.  
 Na základe výsledku kontroly vykonanej poverenými zamestnancami Útvaru 
hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja požaduje organizácia                  
do Článku III. zriaďovacej listiny doplniť prepravu športovcov na športovú prípravu,   
športové podujatia a súťaže. Vznikom hokejovej akadémie sa zvýši vyťaženosť 
požiadaviek na prepravu, preto je nutné zabezpečiť prepravu nielen v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu organizácie (na športoviská, ako lodenica, 
futbalový štadión, plaváreň, na lyžiarske výcviky), ale aj na športové podujatia a 
súťaže, ktoré súvisia s prípravou športovcov do vrcholového športu. Preprava bude 
vykonávaná zamestnancom organizácie a pre organizáciu bude prínosom, nakoľko 
sa zlepší dostupnosť športovcov na športové podujatia a súťaže, bez ktorých 
vrcholová príprava športovcov nie je dostatočná.    
 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 zákona   
č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Strednej športovej školy, Staničná 6, Trenčín,                
so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín, číslo: T/2010/04591-12 zo dňa 01.07.2010 
nasledovne:  
   

1. V Článku I. ÚVODNÉ USTANOVENIA:  
 

Názov organizácie: Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín   
 (skrátený názov „SŠŠ Trenčín“) 
Sídlo organizácie: Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín   
 

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

 



3. V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ sa v bode 1. dopĺňa činnosť, ktorá znie:  
 
„preprava športovcov na športovú prípravu, športové podujatia a súťaže.“ 
 

4. V Článku III. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ sa v bode 2. písmená a) až d) nahrádzajú nasledovným znením:  

 
2. Súčasťou organizácie sú:  
a) Školský internát, Staničná 6, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy, 

Kožušnícka 2, Trenčín,  
b) Školská jedáleň, Staničná 6, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy, 

Kožušnícka 2, Trenčín,  
c) Výdajná školská jedáleň, Veľkomoravská 14, Trenčín ako súčasť Strednej 

športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín,  
d) Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej 

športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín.  
 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej 
športovej školy, Staničná 6, Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín, číslo: 
T/2010/04591-12 zo dňa 01.07.2010, s účinnosťou od 01.10.2019.    
 
   

 

 

 


