
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

 Smernica č. 2/2009-R 
z 15. januára 2009 

 o zrušení niektorých rezortných predpisov 

 
 

 Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427  č. CD -2009-18674/1531-1:09 
 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ustanovuje túto smernicu, ktorou sa 

 

z r u š u j ú 
s účinnosťou od 20. januára 2009 tieto rezortné predpisy 

 
 

1. Smernice  Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. septembra 9. 
1973, čís. 8673/1973-II/1, o organizácii lyžiarskeho výcviku žiakov a učňov.  

2. Metodické pokyny Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. 
septembra 1973, čís.10733/1973-II, pre  organizáciu lyžiarskeho výcviku žiakov 
a učňov.  

3. Pokyny Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 20. augusta 1974 
č. 7412/1974-I na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti žiakov pri organizovaní 
školských výletov a exkurzií.  

4. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 10. mája 1977 č. 
4 975/1977-II/2 o započítavaní predchádzajúceho štúdia, kurzov a skúšok pre účely 
ďalšieho štúdia popri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie 
vzdelanie.  

5. Smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 1.októbra 1979 
č. 16958/1979-20 o organizácii plaveckého výcviku žiakov základných deväťročných 
škôl a základných škôl.  

6. Smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z  11. júla 1985 č. 7827/1985-21 
o stredných školách.  

7. Smernice Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 5. júla 1985 č. 
7496/1985-20 o základnej škole.   

8. Metodický pokyn  č. 4510/1991-21 z 20.júna 1991 Postup pri schvaľovaní 
inovovaných učebných plánov pre štúdium popri zamestnaní a pre kvalifikačné 
pomaturitné štúdium v stredných odborných školách (v nadväznosti na inovované 
učebné plány denného štúdia platné od 1. septembra 1990).  
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9. Usmernenie č. 4841/1993 - 32 z 18.októbra 1993 k organizácii odborného výcviku 
počas prázdnin.   

10. Smernice Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky  z  22. novembra 1993 
na pokusné overovanie organizácie, foriem i obsahu výchovy a vzdelávania 
a spôsobu riadenia škôl.  

11. Výklad hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných 
učilištiach č. 5651/1994-212 z 15. decembra 1994.  

12. Podmienky poskytovania finančných prostriedkov cirkevným školám a Podmienky 
poskytovania finančných prostriedkov súkromným školám z 1. apríla 1998.  

13. Metodické usmernenie postupu pri prijímaní na štúdium na stredné školy v rámci 
správneho konania,  číslo 2380/2000-sekr. z 27. decembra 2000.  

14. Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 13. júla 2000 č. 1074/2000-
41, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky 
z 5. júla 1985 č. 7496/1985 – 20 o základnej škole v znení smernice Ministerstva 
školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 
1989 č. 8119/1989 - 20.  

15. Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. júna 2000 č. 
1664/2000-sekr. k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 203/2000 Z. z. z 29. júna 
2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. 
z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinností výchovnej práce ostatných 
pedagogických pracovníkov.  

16. Smernica  Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, 
základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike.  

17. Metodický pokyn na opatrenia, ktoré posilňujú bezpečnosť v špeciálnych 
výchovných zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ústavná a ochranná výchova č. 
547/2000 – sekr. z 24. februára 2000.  

18. Usmernenie MŠ SR číslo 40/2000–4 zo dňa 24. 2. 2000 ku prihlasovaniu na trvalý 
pobyt a vybavenie občianskeho preukazu deťom s nariadenou ústavnou alebo 
ochrannou výchovou umiestneným  v špeciálnych výchovných zariadeniach alebo 
v špeciálnych školách internátnych – usmernenie. 

19. Pokyny Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 864/2000-4 o pravidlách 
výberu, hodnotenia a obsadzovania riadiacich funkcií v odboroch školstva, mládeže 
a telesnej kultúry okresných úradov a krajských úradov, školách a školských 
zariadeniach a školských inšpektorov Štátnej školskej inšpekcie.   

20. Metodický pokyn o združených stredných školách v Slovenskej republike č. 
2230/2001 z 31.augusta.2001. 

21. Usmernenie k realizácii ustanovení zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a 
stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov o vzdelávaní žiakov s 
ťažkým mentálnym postihnutím, ktorí sú umiestnení v domovoch sociálnych služieb  
z 15. júna 2001. 

22. Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 1.februára.2002 č. 
151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež. 

23. Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 401/2002 – 4 zo dňa 
27.5.2002 o postavení školských výpočtových stredísk.    

24. Metodický pokyn z 10. februára 2003 č. CP 179/2002 – 41 k vykonaniu ustanovení 
§ 2 ods. 5 zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení 
neskorších predpisov a § 63 ods. 3 až 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základný 
a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 
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25. Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a o ukončovaní prípravy 
v odborných učilištiach schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 
18. februára 2003 pod číslom 4500/2002-4 s účinnosťou od 1. septembra 2003. 

26. Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 350/2003 - 4 zo dňa 15. 
apríla 2003 o úprave siete stredných škôl v Slovenskej republike.   

27. Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 136/2003-09 zo dňa 
12.6.2003 k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení.  

28. Metodický pokyn k zavedeniu profesie asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí 
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských 
zariadeniach, v základných a v špeciálnych základných školách č. 184/2003 – 095 
vydaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2003. 

29. Pokyn č. CD-2004-784/1854-1:095 zo dňa 20. januára 2004 k prijímaniu žiakov do 
špeciálnych škôl a špeciálnych materských škôl vydaný Ministerstvom školstva SR 
na základe § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

30. Pokyn č. CD-2004-784/2766-2:095 zo dňa 20. januára 2004 k oslobodzovaniu žiakov 
od povinnosti dochádzať do školy vydaný Ministerstvom školstva SR na základe § 14 
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

31. Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia 
v základných a stredných školách schválené Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky dňa 31. augusta 2004 rozhodnutím č. CD-2004-12003/23597-1:095 
s platnosťou od 2. septembra 2004. 

32. Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu a metodické pokyny na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov s autizmom č. CD-2004-15173/30667-1:095 schválené 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 10. novembra 2004. 

33. Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 8/2004-E z 25. novembra 
2004 k možnosti uznávania ústnej a písomnej skúšky ( externá a interná časť) 
nemeckého jazyka Diplomu KMK 2. stupňa ako náhradu externej a internej časti 
maturitnej skúšky z nemeckého jazyka.  

34. Metodický pokyn č. 3/2005-E z 10. februára.2005 k finančnému zabezpečeniu 
súťaží žiakov materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl 
a stredných škôl v Slovenskej republike.   

35. Smernica č. 6/2005-R z 20. mája 2005, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní 
finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty.  

36. Metodické usmernenie č. 3/2006 – R z 24. januára 2006 k realizácii školskej 
integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných 
školách a stredných školách. 

37. Metodické usmernenie č. 9/2006-R z 21.4.2006 k vyplňovaniu školských tlačív k 
maturitnej skúške a k záverečnej skúške.  

38. Smernica č. 11/2006-R z 25. mája 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 5. júla 1985 č. 7496/1985 
– 20 o základnej škole v znení smernice Ministerstva školstva, mládeže a telesnej 
výchovy Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1989 č. 8119/1989 – 20 
a smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 13. júla 2000 č. 1074/2000-
41. 

39. Metodické usmernenie č. 14/2006-R zo 6. júna 2006, ktorým sa upravuje postup pri 
poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl.  

40. Metodické usmernenie č. 16/2006-R z 8. júna 2006 k zákonu č. 279/2003 Z. z. 
o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.  
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41. Smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí 
finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov v znení 
smernice č. 12/2007-R zo 17. augusta 2007 a smernice č. 8/2008 – R z 15. júla 2008. 

42. Metodické usmernenie č.24/2006-R z 28. novembra 2006 k zavedeniu jednotného 
postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného 
školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. 

43. Smernica č. 2/2007-R zo 7. februára 2007, ktorou sa určujú pravidlá a postup pri 
poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných 
situácií. 

44. Smernica č. 6/2007-R z 29. mája 2007 o vzdelávacích poukazoch.  
45. Smernica č. 7/2007-R z 31. mája 2007, ktorou sa určuje postup poskytnutia 

finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu nákladov súvisiacich 
s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií 
a skúšobných komisií.   

46. Metodický pokyn č. 15/2007-R z 10. septembra 2007 na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov a ukončovanie prípravy žiakov v odborných učilištiach. 

 

 
 

 

minister 
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