
ODDELENIE ODBORNÝCH A METODICKÝCH ČINNOSTÍ  
 
1. vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení 

v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, 
2. vykonáva odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl 

a školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnancov,  
3. rozhoduje o potvrdení obce, ako školského úradu, 
4. metodicky riadi školské úrady, 
5. vypracúva koncepcie a programy rozvoja kraja na úseku školstva, 
6. vykonáva kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej činnosti 

vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a metodickej práce vo vzdelávacom 
procese ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

7. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane prípravy 
návrhov opatrení v oblasti výchovy a vzdelávania, 

8. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje 
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,  

9. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje 
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ak obec nie je školským úradom, 

10. vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov 
o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí, 

11. vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci určenia školského obvodu, ak je 
ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, 

12. určuje spádovú školu pre žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt a plnia povinnú školskú 
dochádzku, 

13. riadi a kontroluje výchovu a vzdelávanie individuálne integrovaných žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a špeciálnych tried v základných školách, 

14. spracúva požiadavky zriaďovateľov na asistentov učiteľa,  
15. organizačne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území 

Slovenskej republiky, 
16. rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého 

žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých 
prvom stupni rozhodla obec, 

17. rozhoduje v prvom stupni o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky 
gymnáziá s osemročným štúdiom, 

18. vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, 
absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky, 

19. je odvolacím orgánom vo veciach priestupkov na úseku školstva, 
20. v spolupráci s oddelením špecializovaných činností vybavuje sťažnosti vo veci 

nepriznania a neuznania kreditov pedagogickým zamestnancom a odborným 
zamestnancom riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia,  

21. v spolupráci s oddelením špecializovaných činností preskúmava sťažnosti vo veci 
nepriznania a neuznania kreditov riaditeľom škôl a riaditeľom školských zariadení 
zriaďovateľom, 

22. koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, usmerňuje 
činnosti metodických združení a predmetových komisií v školách a školských 
zariadeniach,   

23. sleduje vývoj siete škôl a školských zariadení, 
24. spolupracuje vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami (školskými úradmi), 

samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými 
právnickými osobami a s fyzickými osobami, 



 2 

25. zverejňuje zoznamy voľných miest na prijatie žiakov na stredných školách, ktorých je 
zriaďovateľom obvodný úrad, po jednotlivých termínoch prijímacieho konania 
v príslušnom školskom roku; určuje a zverejňuje zoznam škôl, po prerokovaní 
s príslušnými riaditeľmi stredných škôl a samosprávnym krajom, v ktorých budú žiaci 
neprijatí na štúdium v strednej škole plniť povinnú školskú dochádzku, 

26. zabezpečuje informovanosť pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
škôl a školských zariadení o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-
vzdelávacieho procesu, 

27. vykonáva metodické poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem 
výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov,  

28. zapája pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do rozpracúvania 
aktuálnych otázok výchovy a vzdelávania s možnosťou aplikácie v samostatnom 
výchovno-vzdelávacom procese, 

29. spracúva podklady pre morálne oceňovanie pedagogických zamestnancov, 
nepedagogických zamestnancov alebo žiakov, 

30. kontroluje a hodnotí realizáciu rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ“) pre školy 
a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti, 

31. spolupracuje s Metodicko-pedagogickým centrom a jeho regionálnymi a detašovanými 
pracoviskami, Štátnym pedagogickým ústavom, Štátnym inštitútom odborného 
vzdelávania  v oblasti metodiky riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, 

32. predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie podklady vyplývajúce zo zákona o štátnej 
správe v školstve  a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 

33. poskytuje metodickú a poradenskú činnosť obciam a samosprávnemu kraju v oblasti 
výchovy a vzdelávania, školského stravovania, informatiky, práce s mládežou, rozvoja 
telesnej výchovy a športu, 

34. poskytuje metodickú a poradenskú činnosť v oblasti súťaží, práce s mládežou, rozvoja 
telesnej výchovy a športu pre školy a školské zariadenia,  

35. vypracúva koncepciu štátnej starostlivosti o mládež v kraji, utvára potrebné materiálne, 
personálne a organizačné predpoklady pre jej starostlivosť a zabezpečuje plnenie úloh 
vyplývajúcich z vládneho programu starostlivosti o deti a mládež, boja proti negatívnym 
javom (kriminalita, drogové závislosti, xenofóbia, rasizmus, záškoláctvo) škôl 
a školských zariadení,  

36. podieľa sa na organizovaní využívania voľného času rozvoja záujmových činností 
mládeže, 

37. odborne sa podieľa na komplexnej starostlivosti o nadanú a talentovanú mládež, 
38. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, 

environmentálnej a ekologickej výchovy v školách a v školských zariadeniach 
a realizáciu projektov v tejto oblasti u škôl, ktorých je zriaďovateľom a zabezpečuje  ich 
organizovanie u iných zriaďovateľov,   

39. koordinuje, organizačne a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá športových 
súťaží detí a žiakov škôl, predmetové olympiády a postupové súťaže detí a žiakov škôl 
a školských zariadení, 

40. zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru mládeže, 
41. zabezpečuje spoluprácu s právnickými osobami a občianskymi združeniami 

zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov škôl 
a školských zariadení, 

42. metodicky riadi a usmerňuje vedúcich zamestnancov školských jedálni,  
43. vykonáva odborné kontroly v školských jedálňach, 
44. vypracúva podklady na hodnotenie školského stravovania,  
45. vydáva metodické pokyny týkajúce sa zásad prevádzky školských jedálni,  
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46. sleduje vývoj siete školských jedálni, 
47. sleduje dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v školských 

jedálňach, 
48. spolupracuje s príslušnou hygienickou a zdravotnou službou na úseku stravovania detí 

a žiakov, hygieny a psychohygieny výchovno-vzdelávacieho procesu,  
49. predkladá návrhy ministerstvu školstva o zaradení, vyradení a zmien v sieti škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorých je zriaďovateľom a tiež, ak si to 
vyžadujú osobitné podmienky,  

50. V spolupráci s oddelením špecializovaných činností zbiera a kontroluje údaje o počte 
žiakov a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly MŠVVŠ 
a ministerstva (zameranie najmä na počet a štruktúru pedagogických zamestnancov);  


