
Príloha č. 1 – Zakladacia listina neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

 

Zakladacia listina  

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom  

Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 
(ďalej len „nezisková organizácia“ alebo „Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.“) 

 

Zakladateľ:  

Zakladateľ 1:  

Názov: Mesto Trenčín 

Sídlo:   Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 

IČO:   00312037 

 

Zakladateľ 2:  

Názov:  Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo:   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

IČO:   36126624 

 

zakladá podľa § 5  ods. 1 a nasl. zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len 

„zákon o neziskových organizáciách“) 

neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby. 

 

Čl. I 

Názov a sídlo neziskovej organizácie 

1. Názov: Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 
Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n. o. 

2. Sídlo: Mierové námestie č. 2, 911  64 Trenčín. 
 

Čl. II 

Doba trvania neziskovej organizácie 

1. Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.  

 



Čl. III  

Druh všeobecne prospešných služieb   

1. Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné 
služby:  
a. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a  prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt, 
b. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
c. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 
d. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 
e. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,  
f. spolupráca na tvorbe a implementácii kultúrnej stratégie mesta Trenčín            

a v prípade, ak bude o to požiadaný zo strany Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, predkladá svoje vyjadrenie k návrhu kultúrnej 
stratégie Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

g. realizácia projektu Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) 
Trenčín 2026, 

h. realizácia aktivít v súvislosti s projektom kreatívneho centra Hviezda          
v prípade neúspešnosti kandidatúry na EHMK, 

i. prepájanie kultúrneho, verejného, podnikateľského a neziskového sektora 
za účelom dlhodobej spolupráce, 

j. realizácia kultúrnych, komunitných, vzdelávacích a sieťovacích aktivít, 
vrátane publikačnej činnosti, 

k. vytváranie partnerských vzťahov s podobnými organizáciami doma                  
a v zahraničí, 

l. prepájanie kultúry s ostatnými oblasťami života, 
m. organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a iných spoločenských 

podujatí, 
n. podpora cestovného ruchu, vrátane prípadného predaja suvenírov. 

 

Čl. IV 

Orgány neziskovej organizácie  

1. Orgánmi neziskovej organizácie sú: 
a. správna rada, 
b. riaditeľ, 
c. dozorná rada. 

2. Prví členovia správnej rady sú: 

a) Mgr. Richard Rybníček, r. č. 0………….., trvale bytom: 
…………………….. (menovaný na základe návrhu Mesta Trenčín) 



b) Ing. Jaroslav Baška, r. č. …………….., trvale bytom: 
…………………….. 
(menovaný na základe návrhu Trenčianskeho samosprávneho kraja) 

c) Milena Dragićević Šešić, PhD, r. č. …………….., trvale bytom: 
…………………….. 

d) Prof. Ilona Németh, DLA, r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  

e) Prof. Dušan Galusek, DrSc., r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  

f) Mgr. Silvia Hroncová, r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  

g) Dipl.Ing. Peter Gero, r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  

h) Mgr. Veronika Staňková, r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  

i) Mgr. Art. Šimon Kliman, r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  

 
3. Prví členovia dozornej rady sú: 

a) Peter Hošták MBA, PhD., r. č. …………….., trvale bytom: 
…………………….. (menovaný na základe návrhu Mesta Trenčín) 

b) Bc. Tomáš Vaňo, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
(menovaný na základe návrhu Mesta Trenčín) 

c) Patrik Žák, B.S.B.A., r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  
(menovaný na základe návrhu Mesta Trenčín) 

d) doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  
(menovaný na základe návrhu Trenčianskeho samosprávneho kraja) 

e) Ing. Richard Takáč, r. č. …………….., trvale bytom: ……………………..  
(menovaný na základe návrhu Trenčianskeho samosprávneho kraja) 

4. Prvý riaditeľ neziskovej organizácie je: 

M. A. Lucia Dubačová , r. č. …………….., trvale bytom: 
……………………..  

 

Čl. V 

Vklady zakladateľov  

Zakladatelia neziskovej organizácie nevložili pri založení neziskovej organizácie 
žiaden peňažný ani nepeňažný vklad.  

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia  

1. Zakladateľ vydal dňa ........ štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou 
zakladacej listiny.  



2. Táto zakladacia listina je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho po jednom 
exemplári dostane každý zakladateľ, dva sú určené pre registrový úrad 
a jeden bude uložený v dokumentácii neziskovej organizácie.  

 

V Trenčíne, dňa .........       

 

 

   

Zakladateľ neziskovej organizácie: 

 

                          

 

 

 

 
Mgr. Richard Rybníček 
primátor mesta Trenčín 

 
                          

 

 

 

 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

 

 

 


