
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 
Číslo: TSK/2019/........ 
 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 4 ods. 1 písm. f) 

zákona                č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a § 22 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 túto:  

 
 

Z R I A Ď O V A C I U     L I S T I N U 
 

 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Názov organizácie:  Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov  
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 
sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná 
škola, I. Krasku 491, Púchov 
(skrátený názov „Spojená škola Púchov“)  

 
Sídlo:     I. Krasku 491, 020 32 Púchov   
 
Identifikačné číslo:    52439585 
 
Vyučovací jazyk:   slovenský  
 
Forma hospodárenia:  príspevková organizácia  
 
Dátum zriadenia:   01. septembra 2019 
 
Číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete:2019/9242:4-A1050 
 
Doba trvania:   neurčitá  
 
Zriaďovateľ:    Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  

 

 

                 



 

Článok II. 
PRÁVNE POSTAVENIE 

 
1. Spojená škola Púchov ako príspevková organizácia (ďalej len „organizácia“) je 

právnickou osobou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom so sídlom 
v Trenčíne (ďalej len „zriaďovateľ“), ktorá je na rozpočet zriaďovateľa zapojená 
príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho 
rozpočtu.   

 
2. Organizácia môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa 

svojho zriadenia.  
 

Článok III. 
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH ČINNOSTÍ 

 
1. Predmetom činnosti organizácie je najmä:  
 

• príprava žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom 
programe príslušného odboru vzdelávania,  

• poskytovanie vzdelania na výkon povolaní a odborných činností, 
• zabezpečovanie ubytovania žiakom stredných škôl,  
• poskytovanie stravovania žiakom a zamestnancom stredných škôl a školských 

zariadení.   
   

2. Organizácia poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu v členení na teoretické 
vyučovanie a praktické vyučovanie; výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo 
vyučovania. Formami praktického vyučovania sú odborný výcvik, odborná prax, 
umelecká prax alebo praktické cvičenie. Odborný výcvik, odborná prax alebo 
umelecká prax sa vykonáva cvičnou alebo produktívnou prácou. Praktické cvičenie 
sa vykonáva cvičnou prácou. Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania 
výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností 
zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré 
sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore 
pripravuje. Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, 
poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich 
povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak 
v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.   

 
3. Súčasťou organizácie sú:  

a) Školská jedáleň, I. Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491, 
Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, 
Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov; 

b) Školský internát, I. Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491, 
Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, 
Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov.  

 
 



 

Článok IV. 
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

 
Organizácia môže vykonávať nasledovné podnikateľské činnosti:  
 
• vzdelávacie aktivity – organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu 

voľných živností,  
• vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky 

jazyk, ruský jazyk,  
• vyučovanie v odbore umenia,  
• poskytovanie služieb súvisiacich s využitím internetu,  
• tvorba internetových stránok,  
• poradenská činnosť v rozsahu voľných živností,  
• sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,  
• rekvalifikácie podľa potvrdenia o akreditácii vydaného MŠVVaŠ SR,  
• ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských 

činností v týchto zariadeniach,  
• poskytovanie služieb v oblasti dopravy, 
• pohostinská činnosť, 
• vykonávanie produktívnych prác spočívajúcich v zhotovovaní výrobkov, výkone 

služieb alebo výkone prác a zabezpečovanie ich predaja,  
• prenájom nehnuteľností.  

 
Článok V. 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 
 

1. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ.  
 
2. Riaditeľ organizácie je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene organizácie.  

 
Článok VI. 

VECNÉ A FINANČNÉ VYMEDZENIE MAJETKU 
 

1. Organizácia spravuje majetok, ktorý jej bol zverený do správy zriaďovateľom 
a majetok, ktorý nadobudne vlastnou činnosťou. 

 
2. Vecné a finančné vymedzenie podstaty majetku, ktorý má organizácia v správe, 

vyplýva z protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, ktorého súčasťou je 
účtovná závierka, vrátane výkazov k 31.08.2019 a tvorí neoddeliteľnú súčasť 
zriaďovacej listiny.   

 

 
 
 



 

 
Článok VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Zriaďovacia listina bola schválená uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. .../2019 zo dňa .......... a nadobúda účinnosť dňa  01. septembra 
2019.  

 

V Trenčíne, dňa ............. 

 

 

 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

 

 
 
 
 

 
  
  

 

 

 

 

    
 

 

 


