ŠTATÚT
Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Štatút je základnou normou, ktorá upravuje poslanie a úlohy školy.
2. Názov a adresa organizácie:
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Identifikačné číslo organizácie: 00 160 865
Čl. 2
Zriadenie školy
1. Gymnázium Ľudovíta štúra ( ďalej len Gymnázium)bolo zriadené Ministerstvom
školstva SSR s účinnosťou od 1. septembra 1969 zriaďovacou listinou č.
2360/1970-II/2 zo dňa 23. februára 1970.
Ministerstvo školstva SR v roku 1989 prepožičalo Gymnáziu čestný názov
„Gymnázium Ľudovíta Štúra“, ktorý bol oficiálne potvrdený listinou MŠ SR
z roku 2001.
Podľa ustanovenia čl. XXIII, § 4, ods. 2, bod 3 zákona NR SR č.
222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa na základe Doplnku č. 1765/1996OŠK k zriaďovacej listine stal od 16. 8. 1996 jeho zriaďovateľom
Krajský úrad v Banskej Bystrici.
V zmysle ustanovenia § 3, písm. g , bod 1 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 4a, ods. 1 zákona NR SR č.
542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 303/1995 Z.
z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydal Banskobystrický
samosprávny kraj pre Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene s účinnosťou od 1.
júla 2002 novú zriaďovaciu listinu pod číslom 2002/002739 zo dňa 24. 6. 2002,
ktorou funkcia zriaďovateľa prešla od 1. júla 2002 z Krajského úradu v Banskej
Bystrici na Banskobystrický samosprávny kraj.
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Banskobystrický samosprávny kraj vydal v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pod č. 4530/2006/ODDS-016 Dodatok č. 1
k zriaďovacej listine č. 2002/002739 s účinnosťou od 1.9. 2006, ktorým sa mení
a dopĺňa doterajšie znenie zriaďovacej listiny.
2. Gymnázium je zriadené zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia, ktorá
vystupuje v právnych vzťahoch ako právnická osoba vo svojom mene.
Gymnázium môže so súhlasom zriaďovateľa a za dodržania všeobecne záväzných
predpisov vykonávať podnikateľskú činnosť pre organizácie, občanov
a zahraničné subjekty, pokiaľ táto činnosť nie je v rozpore s poslaním Gymnázia.
Podnikateľskou činnosťou sa získavajú doplnkové rozpočtové zdroje na
financovanie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
3. Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola,
ktorá pripravuje žiakov predovšetkým na štúdium na vysokých školách a aj na
výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Štúdium na
Gymnáziu je štvorročné a vyučuje sa podľa alternatívneho učebného
plánu. V každom ročníku má 1 triedu so zameraním na informatiku. Štúdium je
ukončené maturitnou skúškou.
Gymnázium plní úlohu rekvalifikačného centra a zabezpečuje
rekvalifikáciu občanov podľa požiadaviek právnických a fyzických
osôb. Organizuje štúdium a špecializované kurzy pre fyzické osoby.
Čl. 2
Organizačné usporiadanie
1. Organizačné usporiadanie Gymnázia upravuje organizačný poriadok.
Súčasťou organizácie je školská kuchyňa a školská jedáleň, ktoré slúžia ako
účelové zariadenie školského stravovania na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál
a nápojov.
2. Štatutárnym orgánom Gymnázia je riaditeľ školy, ktorý riadi činnosť organizácie
a koná v jej mene. Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
3. Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov Gymnázia upravuje
Pracovný poriadok školy.
4. Rozsah práv, povinností a zodpovednosti žiakov Gymnázia upravuje Vnútorný
školský poriadok.
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Čl. 3
Majetok
1. Gymnázium je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený v jeho
účtovnej a operatívnej evidencii. Majetok je tvorený vecne a finančne
vymedzeným majetkom v Protokole o odovzdaní a prevzatí majetku do správy
medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a Gymnáziom a majetkom
nadobudnutým vlastnou činnosťou.
2. Majetok, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z majetkových vzťahov, ktoré
Gymnázium spravuje, sa riadia zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom zriaďovateľa.
ČL. 3.
Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2008

PhDr. Eva Chylová
riaditeľka školy
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