
 
 

Žilinský samosprávny kraj 
 
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 378 08 427, DIČ: 202 162 66 95 
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odbor školstva 

Číslo: 6216/2009/OŠ-011                                                                      V Žiline dňa 01.11.2009 
                                                                                                        
 
     Žilinský samosprávny kraj, so sídlom Komenského 48 v Žiline, zastúpený predsedom               
Ing. Jurajom Blanárom, v súlade s § 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, so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

 
vydáva 

 
ÚPLNÉ ZNENIE 

 
Zriaďovacej listiny č. 2002/293-SP zo dňa 01. 07. 2002 v znení Dodatku č. 1                           

zo dňa 24. 08. 2006 
 

GYMNÁZIA 
sídlo: Hlinská 29, 011 80 Žilina. 

 
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. 
 
 
I.  Názov organizácie:   Gymnázium  
 
II. Sídlo organizácie:    Hlinská 29, 011 80 Žilina  
     
III. Identifika čné číslo:    00160903 
 
IV. Druh a typ:                                gymnázium  
 
V.  Dátum zriadenia:                                 01. 09. 1969 
 
VI. Doba, na ktorú sa organizácia zriaďuje:    na neurčitú 
  
VII. Súčasti organizácie:               nemá súčasti 
                         
VIII. Vyu čovací jazyk:    slovenský 
        
IX. Forma hospodárenia:   
   
     Škola je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet 
Žilinského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo 
svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné 
dary. 
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      Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „zriaďovateľ“), ktorý 
garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. 
     Škola môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom 
zriaďovateľa. Rozpočtová organizácia je povinná zabezpečiť zápis majetku, ktorý spravuje, 
podľa osobitného predpisu. S majetkom, ktorý jej bol zverený do správy, hospodári a nakladá 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho 
kraja. 
 
X. Vymedzenie základného poslania a predmetu činnosti: 
 
a) Základnou činnosťou školy je poskytovanie úplného všeobecného vzdelania s maturitnou 

skúškou a príprava pre štúdium na vysokých školách. 
b) Vykonávanie ďalších činností, ktoré sú upravené a povolené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 
 
XI. Štatutárny orgán: 
 
     Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva 
na dobu funkčného obdobia predseda Žilinského samosprávneho kraja. Riaditeľa odvoláva 
predseda Žilinského samosprávneho kraja na základe zákonom stanovených podmienok. 
     Riaditeľ vydá organizačný poriadok školy po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa, 
v ktorom sa podrobne vymedzí činnosť školy.           
 
XII. Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
 
     Škola je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený v jej účtovnej 
a operatívnej evidencii a v odbornej evidencii so stavom ku dňu účinnosti tejto zriaďovacej 
listiny a ktorý je vecne a finančne vymedzený v predmete delimitácie Delimitačného 
protokolu Gymnázia, Hlinská 29, 011 80 Žilina o odovzdaní  a prevzatí majetku, uzavretý 
podľa § 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov zo dňa 30. 06. 2002. 
 
XIII. Závere čné ustanovenia: 
 
1. Zriaďovacia listina č. 2002/293-SP zo dňa 01. 07. 2002 nadobudla účinnosť dňom                 

01. 07. 2002. 
2. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine zo dňa 24. 08. 2006 nadobudol účinnosť dňom                   

01. 09. 2006. 
3. Úplné znenie zriaďovacej listiny č. 6216/2009/OŠ-011 v znení dodatku č. 1                                                                       

je účinné dňom jeho vydania.       
 
 
 
 

Ing. Juraj Blanár, v.r. 
predseda 

 


