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1. ÚSTREDNÝ ORGÁN ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
Číselný kód ŠÚ SR: 20
http://www.minedu.sk
Podľa § 17 zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov:
§ 17
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej
správy pre
a) materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a
vysoké školy,
b) školské zariadenia,
c) celoţivotné vzdelávanie,
d) vedu a techniku,
e) štátnu starostlivosť o mládeţ a šport.
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2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA REZORTU
Ústredná úroveň

Ministerstvo školstva, vedy
výskumu a športu SR

Štátna školská
inšpekcia Bratislava

Krajská/Regionálna úroveň
Krajský školský úrad
(8x)

Školské inšpekčné
centrá (8x)

Obvodná/Okresná úroveň

*.

3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MINISTERSTVA
Kancelária ministra; kancelária vedúceho sluţobného úradu; kancelária štátneho tajomníka
pre regionálne školstvo, ďalšie vzdelávanie a štátnu starostlivosť o šport; kancelária štátneho
tajomníka pre vedu, techniku, deti a mládeţ; sekcia financovania a rozpočtu; sekcia
medzinárodnej spolupráce; sekcia vysokých škôl; sekcia regionálneho školstva; sekcia štátnej
starostlivosti o šport; sekcia vedy a techniky; osobný úrad; odbor hospodárskej správy; odbor
učtárne a styku so Štátnou pokladnicou; odbor detí a mládeţe; sekretariát Akreditačnej
komisie; sekcia informatiky; sekcia pre celoţivotné vzdelávanie; odbor kontroly; odbor
právny; odbor vnútorného auditu; odbor masmediálnej politiky; odbor pre verejné obstarávanie;
sekcia európskych záleţitostí; odbor krízového manaţmentu; sekcia ekonomiky pre
štrukturálne fondy EÚ
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4. ORGANIZÁCIE A ZARIADENIA
Rozpočtové organizácie rezortu
Krajský školský úrad v Bratislave
Krajský školský úrad, Trnava
Krajský školský úrad, Trenčín
Krajský školský úrad, Nitra
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
Krajský školský úrad, Ţilina
Krajský školský úrad, Prešov
Krajský školský úrad, Košice
Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova 4, Bratislava
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Národné športové centrum
Štátny pedagogický ústav
Medzinárodné laserové centrum
Slovenská pedagogická kniţnica
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne
fondy EÚ
Štátna školská inšpekcia
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Príspevkové organizácie rezortu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Národný ústav celoţivotného vzdelávania
IUVENTA
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Antidopingová agentúra SR

5. PRÁVNA ÚPRAVA VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY
5.1. Výkon štátnej správy v školstve na úseku škôl a školských zariadení
upravuje
zákon NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len "riaditeľ"),
b) obec,
c) samosprávny kraj,
d) krajský školský úrad,
e) Štátna školská inšpekcia,
f) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
g) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)
(2) Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonávajú:
a) rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len "rada školy"),
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b) obecná školská rada,
c) územná školská rada,
d) ţiacka školská rada (§ 26).
§6
Obec
(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete (§ 15).
(2) Obec pri výkone samosprávy23) zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí,
d) školské strediská záujmovej činnosti,
e) centrá voľného času,
f) zariadenia školského stravovania pre ţiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
g) jazykové školy pri základných školách,
h) strediská sluţieb škole,
i) školské internáty.
(3) Obec vytvára podmienky na
a) výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov najmä tým, ţe zriaďuje školy a školské zariadenia,
b) plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
c) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24) v
školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
d) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a ţiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v
školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(4) Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo
zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku ţiaka.26)
(5) Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 3). Ak obec nie je školským úradom (§ 7),
výkon štátnej správy v druhom stupni podľa tohto odseku a činnosti podľa odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje
pre ňu krajský školský úrad.
(6) Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady
spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) poskytuje štát obci
finančné prostriedky prostredníctvom krajského školského úradu. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu
ţiakov v základných školách, ktorých je obec zriaďovateľom.
(7) Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje obci zamestnanec, ktorý spĺňa
kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8) Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a) kontroluje dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti výchovy a vzdelávania s
výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského stravovania,
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
f) môţe na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom
úseku pre školy a školské zariadenia,
g) vedie personálnu agendu riaditeľov,
h) predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a
školských zariadení,
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2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených krajským školským úradom,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. e),
5. koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
7. návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
8. návrhy na zriadenie tried pre deti a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a ţiakov s
mimoriadnym nadaním a talentom,
i) spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a inými
štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho
obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s
príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v
školských zariadeniach a s občianskymi zdruţeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou
činnosťou detí a mládeţe a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaţí detí a ţiakov škôl a
školských zariadení,
j) prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9) Opodstatnenosť výhrad obecnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h) štvrtého bodu
posudzuje Štátna školská inšpekcia a podľa potreby uloţí opatrenia podľa § 13 ods. 7.
(10) Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej
správy28) a verejnosti.29)
(11) Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme
priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom.30) Obec môţe poveriť schvaľovaním
riaditeľa školy.
(12) Obec
a) zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy,
ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre
základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) poskytuje na základe ţiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného
predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi
cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, 30b) zriaďovateľovi cirkevného školského
zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy,
zriaďovateľovi súkromnej materskej školy30b) a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ
cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, 30b) zriaďovateľ cirkevnej jazykovej
školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ
súkromnej materskej školy, 30b) zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského
zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môţu poţiadať obec o dotáciu na dieťa alebo ţiaka do 15 rokov veku
na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl30b) a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom môţe byť aj obec alebo krajský školský úrad,
c) poskytuje kaţdoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok
1. podľa počtu ţiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl30b) a
školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok; v špeciálnych
výchovných zariadeniach, v materských školách30b) pri zdravotníckom zariadení a v školských kluboch detí pri
zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok; v
zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých ţiakov školy alebo podľa počtu skutočných stravníkov
alebo podľa počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a
2. podľa výšky dotácie na ţiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b)
a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania podľa výšky dotácie
na ţiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
d) určí všeobecne záväzným nariadením30d) výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok
1. na ţiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského
zariadenia a
2. v zariadeniach školského stravovania na ţiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a
doplnkové jedlo,
e) oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného
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kalendárneho roka; v roku 2011 do 30. apríla,
f) poskytuje kaţdoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou
dvanástinou,
g) v období rokov 2011 aţ 2013 poskytne na ţiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, ţiaka súkromnej základnej
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej
materskej školy, 30b) dieťa súkromnej materskej školy, 30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa
súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na ţiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach
školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa písmena d)
druhého bodu na stravovanie ţiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
(13) Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovnovzdelávacieho procesu zabezpečuje
a) priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b) didaktickú techniku pouţívanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) finančné prostriedky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a
finančné prostriedky na prevádzku a údrţbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje ich vyuţívanie,
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14) Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez
právnej subjektivity sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s
právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná škola
sídli, je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce.
(15) Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a ţiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach,
ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. f)].
(16) Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo
štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v
správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich vyuţitia.32)
(17) Obec ďalej vybavuje sťaţnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a ţiakov škôl a školských
zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťaţností a petícií podľa §13 ods. 1; v prípade potreby poţiada o
pomoc pri prešetrovaní sťaţností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.33)
(18) Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,
najmä
a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b) návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia,
ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom,
c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d) poţiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a ţiakov a výchovno-vzdelávacích sluţieb poskytovaných v
škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.
(19) Obec vedie evidenciu detí a ţiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé
bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
(20) Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom stupni
krajský školský úrad.
(21) Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, 34) oznámi krajskému školskému úradu jeho zriadenie, ako
aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad zabezpečuje činnosti a plní úlohy v oblasti školstva, mládeţe a
telesnej kultúry; zoznam uverejňuje kaţdoročne ministerstvo vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej
republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
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(22) Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich vyuţitia.32)
(23) Obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.
(24) Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej
umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, internátu alebo centra
voľného času.
§7
(1) Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl s celkovým počtom najmenej 1 000 ţiakov.
(2) Za školský úrad sa povaţujú aj obce, pre ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu35) odborne
zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeţe a telesnej kultúry spoločný obecný úrad, pričom celkový
počet ţiakov škôl v týchto obciach je najmenej 1 000.
(3) Činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5 a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva
výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 6 ods. 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa
tieto kvalifikačné predpoklady:
a) poţiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy, 8)
b) poţiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe.
(4) Obec, ktorá je školským úradom podľa odseku 2, predkladá krajskému školskému úradu návrh na vydanie
rozhodnutia o potvrdení školského úradu (§ 10).
(5) Ak príde k zrušeniu dohody podľa odseku 2, oznámia obce, ktoré boli školskými úradmi podľa tohto odseku,
túto skutočnosť neodkladne krajskému školskému úradu.
§8
Školský obvod základnej školy
(1) Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský
obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec
svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.
(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môţe sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode
základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky ţiakov,
rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy krajský školský úrad.
(3) Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa
zákonný zástupca ţiaka nerozhodne podľa odseku 4.
(4) Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé
bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol ţiak
prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalé bydlisko,
ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej
školy, oznámi obci, v ktorej má ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.
(5) V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy,
v ktorom budú ţiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 3 a 4. Ak sa tak
nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú ţiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú
dochádzku, určí krajský školský úrad.
(6) Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, základnú školu s
materskou školou, je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude ţiak plniť
povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi ţiaka
cestovné náklady na dopravu ţiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu ţiaka
inak.
(7) Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných nákladov pre zákonného zástupcu ţiaka základnej školy podľa
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odseku 6 moţno vyuţiť aj pre ţiakov základných škôl, základných škôl s materskou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti a základných škôl pre ţiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov a štátom uznanej
cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti.
(8) Škola, v ktorej ţiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje podľa odseku 6 aj náklady na dopravu ţiaka
späť do miesta trvalého bydliska.
(9) Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môţu uhradiť zákonnému zástupcovi ţiaka s trvalým pobytom v obci, ktorá
nemá zriadenú základnú školu, cestovné náklady na dopravu ţiaka do najbliţšej cirkevnej základnej školy. Z
prostriedkov štátneho rozpočtu sa môţu uhradiť zákonnému zástupcovi ţiaka cirkevnej základnej školy pre ţiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami cestovné náklady na dopravu ţiaka do najbliţšej cirkevnej
základnej školy pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným
znevýhodnením alebo nadaním, ak v mieste trvalého pobytu ţiaka nie je zriadená základná škola pre ţiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v
zriaďovateľskej pôsobnosti iného zriaďovateľa.
§9
Samosprávny kraj
(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) stredné školy,
b) strediská praktického vyučovania.
(2) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) základné umelecké školy,
b) jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
c) školské internáty,
d) zariadenia školského stravovania,
e) školské hospodárstva a strediská odbornej praxe,
f) strediská sluţieb školy,
g) školy v prírode,
h) centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja,
i) školské strediská záujmovej činnosti.
(3) Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1 a 2), určí školu alebo školské zariadenie,
ktoré bude ďalej plniť úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia.
(4) Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v
stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 24) detí a ţiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(5) Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ školy podľa odseku 1 (§ 5 ods. 4).
(6) Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s
preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 poskytuje štát samosprávnemu kraju finančné prostriedky
prostredníctvom krajského školského úradu. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu ţiakov v školách,
ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom.
(7) Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ktorý
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8) Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania
a) kontroluje dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti školského stravovania, v oblasti
výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom,
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom,
c) po prerokovaní s príslušným krajským školským úradom vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a
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školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, v rozsahu §
6 ods. 8 písm. d),
e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
f) vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
g) prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie
alebo obmedzenie činnosti, stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania,
h) prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou
1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a
školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom na školy a školské zariadenia,
ktorých je zriaďovateľom,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
4. koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti,
6. návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
7. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. e),
i) spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským
školským úradom a inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
j) spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých je
zriaďovateľom, pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
k) spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s príslušným krajským školským úradom pri zabezpečení
ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
l) spolupracuje s občianskymi zdruţeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou
detí a mládeţe a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaţí detí a ţiakov škôl a školských
zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
m) spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného
vzdelávania a prípravy mládeţe na povolania,
n) prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9) Opodstatnenosť výhrad zriaďovateľa alebo územnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h),
siedmeho bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(10) Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
orgánom štátnej správy28) a verejnosti, 29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(11) Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme
priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Samosprávny kraj môţe poveriť
schvaľovaním riaditeľa školy.
(12) Samosprávny kraj
a) zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pridelených krajským školským úradom pre školy,
ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre
základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) poskytuje na základe ţiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného
predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi
cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej
umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia;
zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného
školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a
zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, môţu poţiadať
samosprávny kraj o dotáciu na ţiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môţe byť aj samosprávny kraj alebo krajský školský
úrad, a na dieťa alebo ţiaka do 15 rokov veku takého školského zariadenia, 30c) ktorého zriaďovateľom nemôţe
byť obec a nemôţe byť krajský školský úrad,
c) poskytuje kaţdoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok
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1. podľa počtu ţiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a školských zariadení podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských zariadeniach výchovného poradenstva a
prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok; v školách v prírode podľa počtu detí za uplynulý
školský rok; v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý
školský rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých ţiakov školy alebo skutočných stravníkov
alebo vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a
2. podľa výšky dotácie na ţiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského
zariadenia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského stravovania podľa výšky dotácie na ţiaka školy
alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
d) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením;30f) v zariadeniach školského
stravovania na ţiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,
e) oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného
kalendárneho roka; v roku 2011 do 30. apríla,
f) poskytuje kaţdoročne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou
dvanástinou,
g) v období rokov 2011 aţ 2013 poskytne na ţiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, ţiaka súkromnej základnej
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného
školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na
mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných
zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku podľa
písmena d) na stravovanie ţiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(13) Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a) priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b) didaktickú techniku pouţívanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) finančné prostriedky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a
finančné prostriedky na prevádzku a údrţbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje efektívnosť ich vyuţívania, 32)
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14) Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám
podľa odseku 1 sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých tieto
školy sídlia, je predmetom samosprávnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(15) Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a ţiakov vo všetkých školách a školských
zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.
(16) Samosprávny kraj vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami
pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,
32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich vyuţitia. Samosprávny kraj ďalej vybavuje sťaţnosti,
podnety a petície občanov a zákonných zástupcov ţiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2
okrem sťaţností a petícií podľa §13 ods. 1. V prípade potreby poţiada o pomoc pri prešetrovaní sťaţností, podnetov
a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.33)
(17) Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich vyuţitia.32)
(18) Samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa
školského zariadenia.
(19) Samosprávny kraj ako zriaďovateľ určí výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov
na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra
voľného času, školského strediska záujmovej činnosti a školského internátu.

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
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§ 10
Krajský školský úrad
(1) Na výkon miestnej štátnej správy v školstve sa zriaďujú krajské školské úrady. Krajské školské úrady sú
rozpočtové organizácie štátu.37) Krajské školské úrady sú finančnými vzťahmi zapojené na rozpočet ministerstva,
ktoré voči nim plní funkciu zriaďovateľa.38)
(2) Krajský školský úrad riadi prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh
ministra školstva.
(3) Prednosta krajského školského úradu ako vedúci sluţobného úradu39) zodpovedá za dodrţiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov a za efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov a zodpovedá za riadne
hospodárenie s majetkom v správe krajského školského úradu.
(4) Sídla a územná pôsobnosť krajských školských úradov sú zhodné so sídlami a s územnými obvodmi
samosprávnych krajov.40)
(5) Krajský školský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete
a) základné školy, ak to vyţadujú osobitné podmienky,
b) stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyţadujú osobitné podmienky,
c) materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d) základné školy pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) stredné školy pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
f) praktické školy,
g) odborné učilištia,
h) špeciálne výchovné zariadenia,
i) školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody,
j) školský internát,
k) centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
l) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
m) školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného v písmenách a) aţ j).
(6) Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. a) je, ţe obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky
podľa tohto zákona a nemoţno určiť spoločný školský obvod (§ 8). V takýchto prípadoch ţiak navštevuje základnú
školu, ktorú zriadi krajský školský úrad.
(7) Osobitnou podmienkou podľa odseku 5 písm. b) je, ţe samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie v
poţadovanom študijnom alebo učebnom odbore alebo ide o školu alebo triedu, ktorá má vzniknúť na základe
medzinárodnej zmluvy. V takom prípade strednú školu zriadi krajský školský úrad.
(8) Krajský školský úrad vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o
vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí (§ 31 aţ 34) okrem prípadov uvedených v
osobitnom predpise.41a)
(9) Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého
ţiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku ţiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla
obec.
(10) Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,
b) riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa § 7.
(11) Krajský školský úrad vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov
v oblasti školstva, mládeţe a telesnej kultúry podľa § 7.
(12) Krajský školský úrad spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a
v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.
(13) Krajský školský úrad svojím rozhodnutím potvrdzuje, ţe obec je školským úradom podľa § 7 ods. 2. Ak
krajský školský úrad nepotvrdí obec ako školský úrad podľa § 7 ods. 2, vykonáva činnosti obce ako školského
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úradu krajský školský úrad.
(14) Krajský školský úrad vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky,
absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti.
(15) Krajský školský úrad spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
orgánom štátnej správy28) a verejnosti, 29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(16) Vedie územný školský register detí a ţiakov.41a)
(17) Krajský školský úrad v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje
jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.
(18) Krajský školský úrad sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa povaţuje za sústavnú prípravu na
povolanie, 41b) do siete vo svojej územnej pôsobnosti podľa § 15, ak nie je zriaďovateľom školy, podľa potrieb na
trhu práce.
§ 11
(1) Krajský školský úrad zostavuje rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad.
(2) Krajský školský úrad plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného
predpisu.31) Krajský školský úrad zároveň kontroluje efektívnosť vyuţívania finančných prostriedkov pridelených
školám a školským zariadeniam.
(3) Krajský školský úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a) zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b) didaktickú techniku pouţívanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,
d) zabezpečuje stravovanie detí a ţiakov škôl a školských zariadení,
e) vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho
rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, 32) ktorý má v správe, a
kontroluje efektívnosť a účelnosť ich vyuţitia,
f) vybavuje sťaţnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a ţiakov škôl a školských zariadení,
g) vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení,
h) vedie personálnu agendu riaditeľov,
i) poskytuje právne poradenstvo,
j) spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k) schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a priľahlých
priestorov.
(4) Krajský školský úrad poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom
cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a
školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v oblastiach
a) organizácie výchovy a vzdelávania,
b) školského stravovania,
c) informatiky,
d) práce s deťmi a mládeţou a záujmového vzdelávania,
e) rozvoja telesnej výchovy a športu,
f) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poţiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti,
g) pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
(5) Krajský školský úrad kontroluje27) dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva,
výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej územnej
pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa §13.
(6) Krajský školský úrad vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo
svojej územnej pôsobnosti.
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(7) Krajský školský úrad môţe na základe dohody vykonávať admistratívno-technické práce na mzdovom a
pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v rozsahu poverenia a poţiadaviek riaditeľov škôl a
školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
(8) Krajský školský úrad organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaţí detí a ţiakov
škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády ţiakov škôl a školských zariadení
vo svojej územnej pôsobnosti.
(9) Krajský školský úrad organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej
pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi zdruţeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru vrátane
súťaţí, detí a ţiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti.

PIATA ČASŤ
ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
§ 12
Štátna školská inšpekcia
(1) Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je rozpočtová
organizácia37) so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva;37) jej organizačnými
súčasťami sú školské inšpekčné centrá. Štátna školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá, riadi sa zákonmi a
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2) Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister na päťročné
funkčné obdobie.
(3) Hlavný školský inšpektor
a) predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,
b) predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za
príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení,
c) predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete pri zistení závaţných
nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese [§ 17 ods. 1 písm. c)] po predchádzajúcom prerokovaní so
zriaďovateľom,
d) predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti (§ 18 ods. 2) pri zistení závaţných nedostatkov vo výchovnovzdelávacom procese po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom,
e) vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie,
f) predkladá zriaďovateľovi po zistení závaţných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa,
g) vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi.
(4) Hlavný školský inšpektor ako vedúci sluţobného úradu39) zodpovedá za dodrţiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a za efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s
majetkom v správe Štátnej školskej inšpekcie.
(5) Hlavného školského inšpektora minister odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) si neplní povinnosti podľa tohto zákona,
c) poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti školstva,
d) písomne alebo ústne do zápisnice poţiada ministra o uvoľnenie z funkcie,
e) porušil povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.44)
§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie
(1) Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy
a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských
zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích
ustanovizniach (ďalej len "kontrolovaný subjekt"). V tejto oblasti vybavuje sťaţnosti a petície.33)
(2) Štátna školská inšpekcia kontroluje zabezpečovanie priestorov, materiálno-technického zabezpečenia, ako aj
zabezpečenie didaktickej techniky pouţívanej vo výchovno-vzdelávacom procese [§ 6 ods. 13 písm. a) a b), § 9 ods.
13 písm. a) a b) a § 11 ods. 3 písm. a) a b)].
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(3) Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov poverených
na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného centra. Školskú inšpekciu
predmetov náboţenstvo a náboţenská výchova vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného
školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi
alebo náboţenskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov.45)
(4) Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje meno a priezvisko školského inšpektora, predmet inšpekčnej
činnosti, označenie kontrolovaného subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis
hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra.
(5) Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje sluţobným preukazom zamestnanca Štátnej
školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie podľa odseku 4.
(6) Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov kontrolovaných
subjektov, kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení,
vyţadovať od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2 ods. 1 písm. a) aţ d), f) a g)] informácie a písomné podklady
potrebné na plnenie svojich úloh. Na činnosť školských inšpektorov podľa tohto zákona a na ich oprávnenia a
povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy.46)
(7) Školská inšpekcia podľa závaţnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:
a) odporúčanie,
b) upozornenie,
c) prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu, 47)
d) uloţenie opatrení,
e) nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,
f) uloţenie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov,
g) zastavenie alebo zrušenie rozhodnutia riaditeľa vydaného v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom
okrem rozhodovania riaditeľa školy podľa osobitného predpisu, 80)
h) uloţenie sankcií podľa 37a ods. 2 a 3.
(8) Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch
formou správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti. Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby
formou správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.
(9) Výstupné inšpekčné materiály obsahujú označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských
inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas inšpekčného výkonu,
predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa
zistenia opierajú. Správu podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného
subjektu po prerokovaní najneskôr do 21 dní po skončení priameho výkonu inšpekcie.
(10) Výstupné inšpekčné materiály sú uloţené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom inšpekčnom
centre Štátnej školskej inšpekcie.
(11) Školskú inšpekciu nad odbornou zloţkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva").
(12) Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a
spôsob jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(13) Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie ďalej
a) kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi
výchovy a vzdelávania, 47a)
b) kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, 47b)
c) kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní, 47c)
d) monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania.47d)

MINISTERSTVO
§ 14
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(1) Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií a
vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich
pouţívaní a kontroluje tento výkon.27)
(2) Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo
príspevkové organizácie, ktorých štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to:
a) ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania všeobecného a
odborného školstva,
b) organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu
pedagogickej dokumentácie podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. a ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov,
c) metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov a nepedagogických zamestnancov,
d) školské výpočtové strediská na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných
technológií.
(3) Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom krajských školských úradov zabezpečuje a
rozpisuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení zriadených podľa tohto zákona finančné prostriedky na
kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, sluţobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa
osobitných predpisov. Ministerstvo vykonáva štátny dohľad podľa osobitného predpisu.48)
(4) Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých krajský školský úrad rozhoduje v
prvom stupni.
(5) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a) zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk
praktického vyučovania a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,
b) doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
c) postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeţe na povolanie,
d) spôsobe vzdelávania občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky,
e) štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení,
f) podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach,
g) druhoch a náleţitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.
(6) Ministerstvo ďalej
a) spravuje sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
Slovenskej republiky,
b) rozhoduje o zaradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania do siete, vyradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania zo siete a o zmenách v sieti; pri svojom rozhodovaní o zmenách v sieti prihliada na vyjadrenie
príslušného krajského školského úradu,
c) určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva podľa
osobitného predpisu, 49)
d) spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
e) spracúva normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania v spolupráci s obcami, samosprávnymi krajmi,
krajskými školskými úradmi, výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými
právnickými osobami a fyzickými osobami,
f) riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v
školách a v školských zariadeniach v spolupráci so zriaďovateľmi, s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými
orgánmi štátnej správy, s vysokými školami a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g) vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a
školských zariadení, ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických
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zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
h) poveruje krajské školské úrady zriadením školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania
podľa § 10,
i) určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov,
j) vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a
následnú finančnú kontrolu50) na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom kapitoly ministerstva a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom,
krajským školským úradom, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku
hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú krajské školské úrady, Štátna školská
inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich vyuţitia,
k) vo svojej pôsobnosti vybavuje sťaţnosti a petície33) občanov,
l) podáva návrhy na odvolanie riaditeľa [§ 3 ods. 8 písm. c)],
m) vedie štátny register detí a ţiakov.50a)
(7) Ministerstvo vo verejnom záujme na ţiadosť zamestnávateľských zväzov, podnikateľov a rezortných
ministerstiev môţe určiť samosprávnemu kraju počty ţiakov pre jednotlivé študijné a učebné odbory stredných
odborných škôl.
(8) Ministerstvo môţe poskytnúť prostredníctvom krajského školského úradu štátom uznanej cirkvi alebo
náboţenskej spoločnosti56) príspevok na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva,
mládeţe a telesnej kultúry.
(9) Príspevok podľa odseku 8 na príslušný kalendárny rok sa môţe poskytnúť na ţiadosť zriaďovateľa školy podľa
počtu ţiakov škôl, v ktorých vzdelávanie sa povaţuje za sústavnú prípravu na povolanie, 41b) v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky ročného
príspevku na ţiaka.
(10) Výška ročného príspevku na ţiaka sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov poskytnutých obciam v
predchádzajúcom kalendárnom roku na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva,
mládeţe a telesnej kultúry uvedené v § 7 a počtu ţiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

M11_MSVVS-SR_04-06-2012

17

Kapitola 1: Ministerstvá SR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

5.2.
Výkon štátnej správy v školstve na úseku vysokých škôl
upravuje
zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
ŠTÁTNA SPRÁVA
§ 102
Pôsobnosť vlády a ministerstva
(1) Vláda
a) vymenúva a odvoláva na návrh ministra predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie (§ 81 ods.
2 a 8),
b) schvaľuje na návrh ministerstva štatút Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 12),
c) na návrh ministerstva udeľuje a odníma štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy (§ 47, § 105),
d) prerokúva najmä materiály ministerstva uvedené v odseku 2 písm. b), c) a informáciu ministerstva o
podmienkach rozvoja vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania [odsek 2 písm. a)],
e) schvaľuje na návrh ministerstva zmenu názvu súkromnej vysokej školy, jej začlenenie medzi univerzitné vysoké
školy alebo odborné vysoké školy.
(2) Ministerstvo
a) utvára podmienky na rozvoj vysokých škôl a vysokoškolského vzdelávania; zodpovedá za aktualizáciu a rozvoj
legislatívy v oblasti vysokého školstva,
b) vypracúva, kaţdoročne aktualizuje a zverejňuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl (ďalej len "dlhodobý zámer ministerstva"); dlhodobý
zámer ministerstva sa vypracúva na päť aţ desať rokov,
c) kaţdoročne vypracúva a zverejňuje výročnú správu o stave vysokého školstva; určuje termín a formu
predkladania výročnej správy o činnosti a výročnej správy o hospodárení vysokej školy,
d) prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery verejných vysokých škôl a dlhodobé zámery súkromných vysokých
škôl a ich aktualizáciu; určuje termín a formu predkladania týchto dlhodobých zámerov,
e) vypracúva a aktualizuje metodiku na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtu20) z kapitoly ministerstva vysokým
školám a na jej základe určuje tieto dotácie po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§
107 ods. 1),
f) rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) v odôvodnených
prípadoch o obmedzení medziročného nárastu počtu študentov v dennej forme štúdia, na ktorých poskytne
jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky; obmedzenie vyjadrené v percentách zo všetkých študentov
denného štúdia príslušnej vysokej školy nesmie byť niţšie ako 5 %,
g) registruje vybrané vnútorné predpisy vysokých škôl (§ 15 ods. 3, § 48 ods. 4),
h) predkladá vláde návrhy na zmeny začlenenia vysokých škôl podľa § 85 ods. 1 aţ 4,
i) kontroluje dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysokého školstva, 49a)
j) kontroluje hospodárenie verejných vysokých škôl podľa § 19 ods. 4; kontroluje hospodárenie súkromných
vysokých škôl s prostriedkami štátneho rozpočtu (§ 91 ods. 2 a 3),
k) navrhuje vláde udelenie štátneho súhlasu podľa § 47 ods. 1, zmenu názvu a začlenenia podľa § 2 ods. 13
súkromnej vysokej školy,
l) spravuje sústavu študijných odborov podľa § 50 a zverejňuje ju spolu s opismi študijných odborov
vysokoškolského vzdelávania na svojej internetovej stránke,
m) zdruţuje a vyuţíva informácie z registra študentov jednotlivých vysokých škôl v súlade s osobitnými
predpismi40), vedie register zamestnancov a spravuje centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných
prác,
n) poskytuje údaje o všetkých cudzincoch uvedené v § 73 ods. 2 prvej vete štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy na
úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, na základe jeho písomnej ţiadosti,
o) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní (§ 108),
p) prijíma opatrenia podľa § 83, 87, 104 a 105,
q) uznáva doklady o vzdelaní vydané zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi
podľa § 106,
r) materiálne a finančne zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie a orgánov reprezentácie vysokých škôl,
s) osobitným predpisom upravuje podmienky finančného a hmotného zabezpečenia cudzincov študujúcich v
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Slovenskej republike a slovenských občanov počas štúdia v zahraničí,
t) osobitným predpisom upravuje podrobnosti o doplňujúcom pedagogickom štúdiu na získanie pedagogickej
spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť na školách a v školských zariadeniach,
u) udeľuje oprávnenie na pôsobenie zahraničných vysokých škôl podľa § 49b,
v) na ţiadosť vysokej školy vydáva stanovisko k ţiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou
vysokou školou alebo vysokou školou z tretieho štátu na akademické účely,
w) vydáva opatrením zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky členený na verejné vysoké
školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a vysoké školy pôsobiace na základe oprávnenia podľa § 49a;
pri univerzitných vysokých školách sa uvádza, ţe ide o univerzitnú vysokú školu; opatrenie sa vyhlási uverejnením
jeho úplného znenia, 49b)
x) poskytuje dotácie na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania dátovej infraštruktúry, ktorú pouţívajú vysoké
školy a výskumné organizácie štátneho a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh,
y) oznamuje elektronicky na základe dohody podľa osobitného predpisu49c) na účely vykonania ročného
zúčtovania poistného Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou údaje o študentoch v rozsahu rodné číslo,
meno, rodné priezvisko, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa
prechodného pobytu, údaj, či ide o zahraničného študenta, forma štúdia, stupeň štúdia, štandardná dĺţka štúdia,
dátum začiatku štúdia, dátum ukončenia štúdia, dátum začiatku prerušenia štúdia, dátum ukončenia prerušenia
štúdia, dôvod prerušenia štúdia, ukončené predchádzajúce vysokoškolské štúdium.
(3) Minister
a) predkladá na základe návrhov vysokých škôl prezidentovi republiky návrhy na vymenovanie profesorov [§ 10
ods. 8 a § 47b ods. 2 písm. d)], vymenovanie rektorov a na odvolanie rektorov (§ 10 ods. 2),
b) poveruje do vymenovania nového rektora výkonom funkcie rektora osobu navrhnutú akademickým senátom
verejnej vysokej školy [§ 9 ods. 1 písm. c)],
c) po vzniku verejnej vysokej školy vymenúva osobu, ktorá do vymenovania rektora verejnej vysokej školy
vykonáva kompetencie štatutárneho orgánu verejnej vysokej školy (§ 5 ods. 5) a zodpovedá za ustanovenie orgánov
akademickej samosprávy verejnej vysokej školy a jej fakúlt,
d) predkladá vláde návrhy na vymenovanie a odvolanie členov Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 2) po
predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1),
e) rozhoduje do 60 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie o priznaní práva vysokej škole udeľovať po úspešnom
absolvovaní študijného programu zodpovedajúci akademický titul (§ 83 ods. 1), o priznaní práva vysokej škole
uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 3) a o
priznaní práva nevysokoškolskej inštitúcii podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia (§ 86 ods. 2); ak
rozhodne inak, ako bol návrh Akreditačnej komisie, svoje rozhodnutie zdôvodní a zdôvodnenie zverejní; pri
štátnych vysokých školách so súhlasom príslušného ministra,
f) predkladá orgánom reprezentácie vysokých škôl (§ 107) návrhy a opatrenia podľa § 107 ods. 2.
§ 105
Pôsobnosť vlády a ministerstva vo vzťahu k súkromným vysokým školám
(1) Vláda na návrh ministerstva udeľuje štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy (§ 47 ods. 1),
schvaľuje zmenu jej názvu a jej začlenenie (§ 2 ods. 13).
(2) Ak je niektoré opatrenie súkromnej vysokej školy alebo jej súčasti v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne
záväzným právnym predpisom a ak zákon neustanovuje iný spôsob jeho preskúmania, vyzve ministerstvo
súkromnú vysokú školu, aby v primeranej lehote zabezpečila nápravu.
(3) Vláda môţe na návrh ministerstva so súhlasom orgánov reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1) súkromnej
vysokej škole odňať udelený štátny súhlas, ak porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené jej
vnútorným predpisom.
(4) Orgány reprezentácie vysokých škôl sú povinné dať svoje vyjadrenie podľa odseku 3 do 60 dní odo dňa, keď
dostanú ţiadosť ministerstva o vyjadrenie.
(5) Vláda na návrh ministerstva odoberie štátny súhlas, ak boli v ţiadosti uvedené nesprávne údaje, ktoré sú
rozhodujúce pre udelenie štátneho súhlasu, alebo ak nastali také zmeny, pre ktoré by sa súhlas nemohol vydať.
(6) Odňatím štátneho súhlasu stráca právnická osoba oprávnenie pôsobiť ako vysoká škola. Ministerstvo zároveň
rozhodne o odňatí akreditácie študijných programov.
(7) Je povinnosťou ministerstva najprv upozorniť súkromnú vysokú školu na skutočnosti uvedené v odseku 3 a
vyzvať ju, aby zabezpečila nápravu. Na nápravu určí ministerstvo primeranú lehotu.
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5.3. Výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry upravuje
zákon NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
§3
Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1) Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia
a) orgány štátnej správy,
b) samosprávny kraj,
c) obec,
d) občianske zdruţenia,
e) iné právnické osoby a fyzické osoby.
(2) Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú
a) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"),
b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
d) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
§4
Ministerstvo školstva
Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,
b) vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, koncepciu a program
rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie; utvára právne, vedeckovýskumné, organizačné,
ekonomické a zdravotné podmienky na rozvoj telesnej kultúry,
c) utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,
d) určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej kultúry,
e) podporuje činnosť občianskych zdruţení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej
kultúry,
f) podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
g) podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,
h) zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,
i) rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.
§5
Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti
zabezpečujú výkonnostný a vrcholový šport v kluboch zriadených ako rozpočtové organizácie a starajú sa o
športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.
(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky podieľa na príprave koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry, vrátane celospoločenských a
regionálnych programov verejného zdravia zameraných na ţivotný štýl, na zdravú výţivu a na prevenciu rizikových
faktorov.
(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj telesnej
kultúry, najmä zabezpečovaním potrieb a sluţieb v oblasti cestovného ruchu a kontrolou obsahu dopingových látok
v prípravkoch pouţívaných vo farmakologickej a spotrebiteľskej sieti a vo fitnesscentrách a posilňovniach.
§6
Samosprávny kraj
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Samosprávny kraj
a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,
b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celoštátneho alebo
medzinárodného významu v kraji,
c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s
obcami, s občianskymi zdruţeniami a s národnými športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji,
d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaţe
a vyuţívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.
§7
Obec
Obec
a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce,
b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,
c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s
občianskymi zdruţeniami aj športovej infraštruktúry v obci,
d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaţe
a vyuţívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.

5.4. Výkon štátnej správy v oblasti uznávania odborných kvalifikácií
upravuje
zákon NR SR č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
§ 28
Úlohy ministerstva školstva v oblasti uznávania odborných kvalifikácií
Ministerstvo školstva
a) vypracúva koncepcie a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúce sa oblasti uznávania
odborných kvalifikácií,
b) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov,
c) rozhoduje o uznaní dokladov o vzdelaní podľa tohto zákona,
d) zabezpečuje vykonanie skúšok spôsobilosti a adaptačného obdobia pedagogických zamestnancov,
e) vykonáva funkciu kontaktného miesta pre fyzické osoby, ktoré majú záujem vykonávať regulované povolanie v
Slovenskej republike, a to najmä poskytovaním informácií o moţnostiach a podmienkach uznania ich odbornej
kvalifikácie v Slovenskej republike,
f) vykonáva funkciu národného koordinátora pre uznávanie odbornej kvalifikácie
1. koordinovaním činnosti príslušných orgánov podľa tohto zákona v Slovenskej republike,
2. zastupovaním Slovenskej republiky vo vzťahu k príslušným orgánom Európskej komisie,
3. pripravovaním pravidelných správ o vykonaných rozhodnutiach vo veci uznávania dokladov o vzdelaní občanov
členských štátov na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa tohto zákona pre Európsku
komisiu a
4. zabezpečovaním publikovania stanovísk k otázkam uznávania, ktoré vydá Európska komisia,
g) poskytuje texty všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúce sa oblasti uznávania
odborných kvalifikácií členským štátom a Európskej komisii,
h) posudzuje doklady o vzdelaní v oblasti akademického uznávania dokladov o vzdelaní,
i) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry,
j) rozhoduje o uznaní kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov.

5.5. Výkon štátnej správy v oblasti organizácie štátnej podpory
výskumu a vývoja upravuje
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zákon NR SR č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o
doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
§ 10
Ministerstvo školstva
(1) Ministerstvo školstva vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne vyuţívanie
prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku a koordinuje činnosť ústredných orgánov,
Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri príprave a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky a pri
príprave návrhu rozpočtu verejnej správy a návrhu zákona o štátnom rozpočte za oblasť vedy a techniky na
príslušný rok okrem výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(2) Ministerstvo školstva zodpovedá za vytváranie podmienok na uskutočňovanie výskumu a vývoja tvorbou
koordinačných, legislatívnych a finančných nástrojov v oblasti vedy a techniky a medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce.
(3) Ministerstvo školstva
a) vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh
dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky,
b) vypracúva, aktualizuje a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie národný
program rozvoja vedy a techniky, jeho zmeny a pravidelné hodnotenia jeho plnenia,
c) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrhy štátnych
programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštuktúry výskumu a vývoja ako súčastí národného
programu rozvoja vedy a techniky,
d) schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu
výskumu a vývoja vrátane jeho rozdelenia podľa § 12 ods. 2 písm. a) aţ c),
e) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na členstvo Slovenskej republiky
v medzinárodných centrách výskumu a vývoja a koordinuje jej účasť v týchto centrách,
f) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde návrhy na účasť Slovenskej republiky v
medzinárodných programoch výskumu a vývoja, komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti
výskumu a vývoja a koordinuje a vyhodnocuje jej účasť v týchto programoch a iniciatívach,
g) kaţdoročne vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde výročnú správu o stave
výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím,
h) vypracúva návrhy nástrojov priamej a nepriamej podpory výskumu a vývoja a vyuţitia výsledkov výskumu a
vývoja v praxi,
i) vydáva metodické materiály na prípravu, financovanie, koordináciu a kontrolu riešenia štátnych programov
výskumu a vývoja, štátnych programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja a ďalších projektov,
j) koordinuje budovanie a vyuţívanie informačných a komunikačných systémov pre potreby výskumu a vývoja,
k) vypracúva systémové opatrenia na zabezpečenie rozvoja a efektívneho a koordinovaného vyuţívania
infraštruktúry výskumu a vývoja,
l) vytvára systémové mechanizmy a podmienky na nezávislé odborné posudzovanie činností orgánov s
pôsobnosťou vo výskume a vývoji a právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré uskutočňujú výskum
a vývoj s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu,
m) vytvára podmienky na reprezentáciu a propagáciu slovenskej vedy a techniky a podmienky na popularizáciu
vedy a techniky a výsledkov výskumu a vývoja,
n) zabezpečuje účasť zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách výskumu a vývoja, ak tento
zákon neustanovuje inak, zabezpečuje plnenie úloh v oblasti vedy a techniky, ktoré vyplývajú z medzinárodných
záväzkov Slovenskej republiky a z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
o) organizačne a finančne zabezpečuje činnosť Rady pre vedu a techniku a činnosť rád štátnych programov,
p) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na finančné
zabezpečenie členstva Slovenskej republiky v centrách výskumu a vývoja Európskej únie a v medzinárodných
centrách výskumu a vývoja ako súčasť národného programu rozvoja vedy a techniky,
r) vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na účasť Slovenskej
republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej
republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov
štátneho rozpočtu,
s) zabezpečuje kontrolu dodrţiavania etických noriem vo výskume a vývoji,
t) môţe poskytnúť dotáciu ţiadateľovi na vedecko-technické sluţby podľa § 8a.
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(4) Ministerstvo školstva pri plnení úloh v oblasti vedy a techniky uvedených v odseku 3 spolupracuje s ústrednými
orgánmi, so Slovenskou akadémiou vied, s orgánmi reprezentácie vysokých škôl, 14) s reprezentatívnymi
zdruţeniami zamestnávateľov a s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
§ 11
Ústredné orgány
(1) Ústredné orgány sa spolupodieľajú na formulovaní dlhodobých zámerov a cieľov štátnej vednej a technickej
politiky a ich napĺňaní.
(2) Ústredné orgány
a) spolupracujú s ministerstvom školstva pri príprave návrhov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych
programov rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,
b) spolupracujú s ministerstvom školstva pri vypracúvaní návrhu národného programu rozvoja vedy a techniky na
príslušný rozpočtový rok,
c) v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti môţu poskytnúť finančné prostriedky na
úhradu výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám a finančné prostriedky
právnickým osobám podľa § 7 písm. d) a fyzickým osobám - podnikateľom na výskum a vývoj podľa osobitného
predpisu, 15)
d) v rozsahu vecnej pôsobnosti môţu poskytnúť dotáciu na vedecko-technické sluţby podľa § 8a,
e) metodicky usmerňujú zapájanie právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj, ktorých sú zriaďovateľmi
alebo ktoré patria do ich vecnej pôsobnosti, do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce vrátane koordinácie
medzinárodných programov výskumu a vývoja a utvárajú podmienky na túto spoluprácu.
(3) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany"), Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo hospodárstva") v rámci svojej
pôsobnosti4) koordinujú podľa tohto zákona činnosti ústredných orgánov a ostatných právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.
(4) Ministerstvo obrany v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu vykonáva aj
pôsobnosť ministerstva školstva podľa § 10 ods. 3 písm. e), f) a n).
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
§ 12
Postavenie a úlohy Agentúry na podporu výskumu a vývoja
(1) Zriaďuje sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len "agentúra"). Agentúra je rozpočtová
organizácia16) so sídlom v Bratislave zapojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly
ministerstva školstva. Agentúra je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finančných
prostriedkov na riešenie projektov.
(2) Agentúra poskytuje finančné prostriedky na riešenie
a) projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b) projektov v rámci programov agentúry,
c) projektov v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci,
projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v
rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich
prípravu.
(3) Zámery, ciele a vecnú náplň projektu výskumu a vývoja podľa odseku 2 písm. a) určuje ţiadateľ.
(4) Program agentúry je účelová forma podpory výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 2 písm. a) zabezpečovaná
agentúrou v záujme napĺňania vybraných zámerov a cieľov v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a
technickej politiky. Program agentúry schvaľuje vláda na návrh ministra školstva po prerokovaní v Rade pre vedu a
techniku. Program agentúry sa uskutočňuje formou riešenia projektov.
(5) Riešenie projektov podľa odseku 2 písm. c) sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok určených príslušnou
medzinárodnou dohodou, medzinárodným programom alebo iniciatívou v oblasti výskumu a vývoja. Podrobnosti o
poskytovaní finančných prostriedkov na prípravu projektov podľa odseku 2 písm. c) určí všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(6) Orgány agentúry sú:
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a) riaditeľ agentúry,
b) predsedníctvo agentúry,
c) rada agentúry.
(7) Agentúra poskytuje finančné prostriedky na základe ţiadosti predloţenej ţiadateľom na základe verejnej výzvy
na predkladanie ţiadostí (ďalej len "verejná výzva") vyhlásenej agentúrou podľa § 18 ods. 1. Poskytnutie
finančných prostriedkov na riešenie projektu v rámci programu agentúry schvaľuje rada agentúry na základe
posúdenia projektu podľa § 19 najviac na štyri roky, ak doba riešenia programu agentúry je päť rokov; v ostatných
prípadoch na dobu najviac tri roky. Rada agentúry zverejní rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov na
riešenie projektu do 14 dní prostredníctvom webového sídla agentúry a prostredníctvom informačného systému
výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky (ďalej len "informačný systém").
(8) Rada agentúry pravidelne raz za rok vyhodnocuje riešenie projektov formou priebeţných a záverečných správ
alebo oponentúr. Na ich základe prijíma odporúčania o ich ďalšom financovaní.
(9) Agentúra vypracúva výročnú správu o činnosti agentúry a výročnú správu o hospodárení agentúry za
predchádzajúci kalendárny rok v termíne a forme, ktorú určí minister školstva. Výročnú správu o činnosti agentúry
a výročnú správu o hospodárení agentúry agentúra zverejňuje prostredníctvom webového sídla agentúry a
prostredníctvom informačného systému.
(10) Agentúra financuje náklady spojené s činnosťou zahraničných odborníkov podľa § 14 ods. 4 a § 15 ods. 6 zo
svojho rozpočtu.
(11) Podrobnosti o úlohách, organizácii a činnosti agentúry, predsedníctva agentúry, rady agentúry a pracovných
skupín upravuje štatút agentúry, ktorý na návrh ministra školstva schvaľuje vláda.
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