
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 Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové 
Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len 
„gymnázium“).   
  
II. Osobitná časť 
 

 Gymnázium požiadalo listom zo dňa 04.06.2021 Trenčiansky samosprávny kraj 
o úpravu svojej zriaďovacej listiny, a to doplnením ďalších činností, ktoré gymnázium 
plánuje vykonávať v rámci svojej podnikateľskej činnosti, napr. doučovanie žiakov 
formou skupinového alebo individuálneho doučovania, organizovanie kurzov, 
seminárov, školení, organizovanie rôznych kultúrnych, spoločenských či športových 
podujatí, predaj školských suvenírov a výrobkov, či rôzne druhy prenájmov.  
 
 Dôvodom požiadavky gymnázia na rozšírenie jeho podnikateľskej činnosti je 
predovšetkým ekonomická situácia. Gymnázium ako rozpočtová organizácia 
samosprávneho kraja je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet 
samosprávneho kraja, hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu príjmov a 
výdavkov s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu 
a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Vykonávaním podnikateľskej činnosti 
získa gymnázium finančné prostriedky nad rámec stanoveného rozpočtu, ktoré môže 
použiť na pokrytie svojich prevádzkových nákladov či ďalšie zveľaďovanie majetku 
vo svojej správe.   
 
 V nadväznosti na tieto skutočnosti je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 
zákona č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, 
Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
číslo: T/2007/03886-7 nasledovne:  
   

1. V Článku IV. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ sa dopĺňajú ďalšie body, ktoré 
znejú:  

 
• „vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,  
• organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,  
• prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu 

a rekondíciu,  
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)“. 
 

 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine 
Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom 
Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, číslo: T/2007/03886-7 schválenej 
uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 262/2007 zo dňa 
27.06.2007, s účinnosťou od 01.08.2021.    



 
   

 

 

 

 


