
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

 Smernica č. 10/2005-R 
z 12. júla 2005, 

 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 2/2004 z 1. apríla 2004  

 

 Gestorský útvar: sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374413 

 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 1 a §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 (ďalej len „zákon“) ustanovuje:  

Čl. 1  

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky mení a dopĺňa Smernicu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 2/2004 – E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia 
a náplň činností krajského školského úradu takto: 

1. V článku 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c)  oddelenie kontroly“ 

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f). 

 

2. V prílohe k  Smernici Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2/2004 – E 
z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského školského úradu 
a náplň činností krajského školského úradu (ďalej len „Príloha k Smernici“) sa 
v bode 5. vypúšťajú odseky 21 až 25. 

 

3. V prílohe k Smernici sa za bod 5. vkladá nový bod 6., ktorý znie: 

„6. Oddelenie kontroly 

Vypracováva plán kontrolnej činnosti krajského školského úradu a predkladá ho 
prednostovi na schválenie.  

V rámci vnútornej kontroly a v rozsahu svojej pôsobnosti kontroluje najmä: 

(1) Plnenie úloh štátnej správy. 

(2) Vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov, 

(3) Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na 
ich základe. 

(4) Plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov vydaných vedúcim 
kontrolovaného subjektu. 

(5) Hospodárenie a využívanie pridelených finančných prostriedkov na školách 
a školských zariadeniach a vlastného úradu. 
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(6) Dodržiavanie metód a postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

(7) Činnosti obce a samosprávneho kraja v oblasti školstva odbornými zamestnancami 
v súlade s § 7 ods. 3 ( § 10 ods. 14 zákona). 

Pracovné činnosti: vyžiadanie materiálov od obce a samosprávneho kraja o odbornej 
a pedagogickej spôsobilosti zamestnancov, ktorí vykonávajú tieto činnosti, dĺžke ich 
pedagogickej praxe a pod.; príprava podkladov pre rozhodovanie prednostu (§ 10 ods. 14 a § 
37 ods. 5. a 6. zákona).“ 

Čl. 2  
Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. augusta 2005. 

 

 

         m i n i s t e r    v. r. 


