
ZRIAĎOVACIA LISTI|{A
Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra s organ izačnými zložkami:Stredná priemyselná škola-potravinárskao Slančíkovej 2, Nitra,Hotelová akadémia, Slančík ovej 2,Nitra, 

ý

Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra,
Stredná športová škola, Slanč?kovej 2, Ňitra

zo dňa 01.09.2005

@nrxÉ zNENIE)
Nitriansky samosprávny k'aj ako zňaď_ovatet, Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitras organizaČnými zloŽkami: Stredná priemyselne'sioru" p"t.#"e..r.a, srantip ovej 2,Nitra' Hotelová akadémia, Slančíkovej 2," Ňit;;, 

"Čy-rre"ium, 
Slančit ov"' 2, Nitra,Stredná športovášJ<ola, Slančík";;;2, N;fu; ",-yšr. s 1od:, 1 písm. 0 a §11 ods. 2 písm.h) zákona Č'302/200,1 Z:..', o'u-o.P"ra're vyšších -"..,.,ý"r, 

celkov éiuáÁ-.samosprávnychkrajoch) v znení neskorších p."apiň a §22;;..^r;;ť* a č. 596/zo03 Z.;.o štátnej správev Školstve a Školskej 
'u'no'Piá". u o ,*.r. a doplnení niektorých zákonov v znenineskoršíchpredpisov, v súlade so zákonom ě. 523/2OO4 Z,.r. " iJpoeroulrór, pravidiach verejnej správy ao Zmene a doPlnení niektoých zákonov v znenineskoiších predpisov a zákonom č.245/20a8

Í;Í,i.JIi ňi,]íÍ"'u""ní 
(skolský 

"auon! 
u o ,^"Á"-uáoprn".,i ni"r.,".i"ň)akonov v zneni

vydáva
ÚPlné znenie zňaď.ovacej listiny Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnýmizloŽkami: Stredná PriemYselná si"t" ňot.u,ri.re..r.", sr""eíkovej 2, Nitra, Hotelováakadémia' SlanČÍkovej 2, Nitra, éým.,ezium, Slančík oyj 2, Nitra, Stredná športováškola' Slančíkove,| z, Ňitra ,o inuňi.oq.zoos 

" 
rn"rri Joaatku č. 1 schváleného uznesenímZastuPitel'stva Nitrianskeho, ,;;.o;lr:.eho kraja ě^.-'z\\tzoos to,runJrr;^;;" 08.09.2008,dodatku Č' 2 schváleného ;;;;;]il Zastupitel st.ru Ňitiunskeho samosprávneho kraja č.26612010 konaného dňa O6J2,;Oi^ď, dodatku e . : 

-r.rrraleného 
,r;";;;i; Zasfupitel,stvaNitrianskeho samosPrávneho ú";""'u. 12/2017 k.";;;ho dňa 06.02,2017, dodatku č. 4schváleného uznesením zu't"pliJ'rtuu Nitrianskeho,u,norp.ávneho kraja č. 217l2O18konaného dňa 10' l2'2}l8 

' d;;;k; e, s ,"t ua"nerro ,rn"sením Zastupitel,siva Nitrianskehosamosprávrieho kraja č. 1 05 l2O19 konaného dňa 24.06.201 9.

Cl. I
Identifikačné údaje

spojená škola, slančíkovej 2, Nitra s organizač nými zložkami:Stredná priemyselná škola poriurina.ria, Slančík ovej 2,Nitra,Hotelová akadémia, S1.19rr." r;"';,. Nitra, Gýmnázium,Slančíkovej 2, Nitra, Stredná spo.t"'"a šiolu, Slančíkovej 2, Nitra

Názov organizácie:

NlTRlANsKY §Afv|osPRÁVNY KRAJ



Adresa (sídlo or gantzácie):
Identifikačné číslo:

Slančíkovej 2,950 50 Nitra
001ó1365

čt. tt
Zriad'ovatelr,

dátum zriadenia

Nitriansky samo správny kraj
01.09.2005

Zňaďovate]l':
Dátum zňadeniaškoly:
Do siete škó1 a školských zaňad,ení SR bola škola zarad enározhodnutím Mš SR ě. CD_20O4_l 1 527 /21017 -1:09/šiSŠ zo dňa 04.01.2OO5.
zňadené na dobu: neurčitu

čt. rrt
Druh a §p školy

stredná odborná škola
gymnázium
stredná športová škola

stredná priemyselná škola
hotelová akadémia
gymnázium- bilingválne šťudium

Druh školy:

Typ školy:

gymnázium

čt. ry
Súčasti školy

- 
§5o1su 

jedáleň, Slančíkovej 2, Nitra- Skolský internát, Slančíkověj 2, Nitra

Vyučovací jazyk:

čr. v
Vyučovací jazyk

slovenský a francúzsky

čt. vt
Forma hospodárenia

rozpočtová or ganizácia s právnou subj ektivitou

. čl. vII
Učel zriadenia a predrnet činnosti

Forma hospodárenia:

' 
i,ZoofťuÍX}i]nie 

výchovY a vzd,elávania prostredníctvom vzde|ávacich programov odborov

' 
;1TÍfffr'3ffiťÍfiTf."f,fiŤioJi"|",o1ania a odborné činnosti zodpovedajúce



r vykonávanie ďalŠÍch Činností v súlade so všeobecne platnýrni právnynri predpismi
' Prenajímanie nebYových priestorov a dočasne n"r,^1rziteno hnutel,ného a nehnutel,néhomajetku na základe zmlúv a dohód, zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov školy. zabezpečovanie ubytovania žiakov. výchova mimo vy,ričovania

' vYkonávanie Podnikatel'skej čirrnos ti na základ,e živnostenského listu
' Zabez9eČovanie komPlexnej starostlivosti o mladých talentovaných športo vcov zaúčelombudúcej úspešnej reprezentácre slovenske; repubíikv, 

"ry^pi;ských 
športoch

Statutárny orgán:

V Nitre dňa

čt. vrrr
Štat.rtárny orgán

riaditel'

čl. x
Vecné a finančné rymedzenie majetku

Vecné a finanČné vYmedzenie majetku je obsiahnuté v delimitačnom protokoleo odovzdaní majetku do správy.

čt. x
záverečné ustanovenia

Dodatok č, 1 je súčasťou ziaďovacej listiny zo dňa01.09.2005.

Dodatok Č, 2 je súČa;ťou zriaďovacej listiny zo dňao1.09.2005 a bol prerokovaný na riadnom
ffiX*L tr:'*:;;:;:;;:a 

NitrianskJho ,u-o.právneho kraja dňa be .n.zoto a schválený

Dodatok Č, 3 je súČasťou zňaďovacej listiny zo dňa 01.09.2005 a bol prerokovaný
;:Í?ri:iiffi;:ř*:',1r;ť;o""r'tva Nitrianstóno samosprávneho kraja ani oa.oz,zotl

Dodatok Č, 4 je súČasťou zňaďovacej listiny zo dňa 01.09.2005 abol prerokovaný

Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňa 01 .O1.2019.

Dodatok Č, 5 je súČasťou ziaďovacej listiny Zo dňa 01.09.2005 abol prerokovaný
;il';ri:iiffi"',:ř*:',t?tťr:;"."tva Nitrianrk"no samospráun.to tru;u 

-dňa 
24.06.2019

"-" 
\

/'
,' ,///

/ /-.^x/ /// '\: i//',l \1 ,1*\\ -,/\ //'doc. InŠA4i]anáel i ca, PhD.
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja


