
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

Smernica č. 12/2007-R 
zo 17. augusta 2007, 

 ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa 
určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl 

za mimoriadne výsledky žiakov 
 

 Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374366 

 
 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva 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 v spojení s § 4 ods. 14 a § 6 ods. 
1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov na úpravu postupu pri poskytnutí finančných 
prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov túto smernicu: 

Čl. 1  
 

Smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných 
prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 2 ods. 2 písmeno a) znie: 

 „a) umiestnenie žiakov na prvých troch miestach celoštátnych kôl predmetových 
olympiád a súťaží a ocenenie žiakov v celoštátnych kolách súťaží, v ktorých sa 
neurčuje poradie podľa odseku 1 písm. a); škola získa pri umiestnení a ocenení 
žiaka/žiakov: 

1. za 1. miesto – 3 body, 

2. za 2. miesto – 2 body, 

3. za 3. miesto a za ocenenie v súťaži, v ktorej sa neurčuje poradie – 1 bod,“. 

2. V čl. 3 ods. 3 sa slová „do 31. augusta“ nahrádzajú slovami „do 15. septembra“. 

Čl. 2  
Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 17. augusta 2007. 

 

 
 

minister 
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