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 Smernica č. 7/2004-E  
z 9. septembra 2004 

 ktorou sa určuje vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov 
a samosprávnych krajov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy 

na úseku školstva na orgány územnej samosprávy 

Gestorský útvar: sekcia regionálneho školstva     tel.:02/59374413           č. CD -2004–12705/25973-1:091 

 
 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 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 (ďalej len „zákon“) a v súlade s ustanovením článku 7 ods. 1 
Smernice Ministerstva školstva SR č. 6/2004-E zo dňa 2. júna 2004, ktorou sa určuje postup 
krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce  ako školského úradu a posudzovaní 
odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov, 
ustanovuje: 

Čl. 1  
Základné ustanovenie 

 Táto smernica určuje vzorovú náplň činnosti obce ako školského úradu 
a samosprávneho kraja, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 
na územnú samosprávu  podľa ustanovenia § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d), § 7 a § 9 ods. 
5 a ods. 8 písm. a), c) a d) zákona.  
 

Čl. 2  
Činnosť obce ako školského úradu a činnosť samosprávneho kraja pri 

prenesenom výkone štátnej správy na úseku školstva 

(1) Obec ako školský úrad a samosprávny kraj (ďalej len „školský úrad“)  zabezpečuje 
prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť  
na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií  z orgánov 
štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení  § 6, § 7  a § 9 zákona. 

(2) Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem 
zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 zákona  

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ 
školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, 

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy 
a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, 

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán 
územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok, 

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých 
zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy. 
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(3) Školskému úradu odborne zabezpečuje činnosti podľa odseku 2 písm. a) až d) 
zamestnanec alebo zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavku odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy a požiadavku minimálne piatich rokov 
pedagogickej praxe (§ 7 ods. 3 zákona). 

(4) Školské úrady vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so 
všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní.1)  

 

Čl. 3  
Činnosti odborných zamestnancov obcí ako školských úradov 

(1) Odborní zamestnanci obcí ako školských úradov zabezpečujú odborné činnosti podľa 
článku 2 ods. 2 písm. a) vo veciach rozhodovania v druhom stupni, v ktorých v prvom stupni 
rozhodol riaditeľ základnej školy a to o 

a) prijatí žiaka do základnej školy, 

b) povolení odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, (§ 34 odsek 1 zákona č. 
29/1984 Zb. a § 2 odsek 1 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole 
v znení neskorších predpisov) 

c) dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka, (§ 34 odsek 2 zákona 
č. 29/1984 Zb., § 2 odsek 2 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb.) 

d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy, (§ 37 zákona č. 
29/1984 Zb. a § 3 odsek 3 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb.) 

e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 
častí, (§ 3 odsek 2 vyhlášky MŠ SSR č.143/1984 Zb.)  

f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, (§ 27 
zákona) 

g) uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom 
základnej školy, (§ 38 odsek 4 zákona, § 12 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb., Čl. 8 
Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č. 
2489/1994-211 s platnosťou od 1.9.1994), 

h) povolení vykonávať komisionálnu skúšku, (§ 8 a § 9 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 
Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov, článok 10 a 11 Metodických 
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl č. 2489/1994-21) 

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 
nie je žiakom školy, (napr. § 60 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov, § 
10 vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb. § 14 Smernice MŠ SSR o základnej škole 
č.7496/1985-20 zo dňa 5.7.1985 v znení neskorších predpisov) 

j) určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 
starostlivosť poskytovanú žiakovi v základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je 
súčasťou základnej školy (napr. § 35 zákona, §10 vyhlášky MŠV SR č.28/1995 Z.z. 
o školských kluboch detí, § 14 vyhlášky MŠV SR č.353/1994 Z.z. o predškolských 
zariadeniach v znení vyhlášky MŠ SR č.81/1997 Z.z., vyhlášky MŠV SR č.291/1994 
Z.z. o centrách voľného času). 

                                                 
1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
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(2) Odborní zamestnanci obcí ako školských úradov zabezpečujú odborné činnosti podľa 
článku 2 ods. 2 písm. b) v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej 
inšpekcie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom. 

(3) Odborní zamestnanci obcí ako školských úradov zabezpečujú odborné činnosti podľa 
článku 2 odseku 2 písm. c) vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl 
a školských zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom, najmä organizačné pokyny na 
príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi (napr. vyhláška MŠMTK č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka 
na základných školách a stredných školách, Pedagogicko – organizačnými pokynmi pre 
príslušný školský rok vydanými ministerstvom a pokynmi príslušného krajského školského 
úradu). 

(4) Odborní zamestnanci obcí ako školských úradov zabezpečujú odborné činnosti podľa 
článku 2 ods. 2 písm. d) vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám 
a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom a to najmä v oblastiach 

a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, 
(napr. zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole, 
smernice MŠ SSR č.7496/1985-20 o základnej škole v znení neskorších predpisov, 
zákon č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MŠMŠ SR č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách, vyhláška 
MŠV SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky MŠ SR č. 
81/1997 Z.z., vyhláška MŠV SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí, vyhláška 
MŠV SR č. 121/1994 Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského 
stravovania a pod.), 

b) ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, 
materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách, 
(napr. § 24 a § 25 zákona a vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú 
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení), 

c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. (napr. vyhláška MŠ SR č. 
42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov) 

(5) Odborní zamestnanci obcí ako školských úradov môžu zabezpečovať aj činnosti spojené 
so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí a najmä  môžu pripravovať podklady vo veciach 

a) zaraďovania základných škôl do siete škôl a školských zariadení,  (§ 16 zákona) 

b) zriaďovania základných škôl, (§ 22 zákona) 

c) vyraďovania základných škôl zo siete škôl a školských zariadení, (§ 17 zákona) 

d) zrušovania základných škôl, (§ 23 zákona) 

e) zmien v sieti škôl a školských zariadení. (§ 18 zákona) 
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Čl. 4  
Činnosti odborných zamestnancov samosprávnych krajov  

(1) Odborní zamestnanci samosprávnych krajov ako školských úradov zabezpečujú odborné 
činnosti podľa článok 2 ods. 2 písm. a) vo veciach rozhodovania v druhom stupni, v ktorých 
v prvom stupni rozhodol riaditeľ strednej školy a to o 

a) prijatí žiaka na štúdium na strednú školu alebo učilište (§ 18 a § 19 zákona č. 29/1984 
Zb. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č.145/1996 Z.z. o prijímaní na 
štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov), 

b) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do strednej školy alebo učilišťa (§ 37 
zákona č.29/1984 Zb., § 8 odsek 4 vyhlášky MŠMŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných 
školách v znení neskorších predpisov), 

c) oslobodení žiaka od štúdia v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí ( § 
8 odsek 1 vyhlášky MŠMŠ SR č. 80/1991 Zb.), 

d) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu (§ 8 odsek 5 vyhlášky 
MŠMŠ SR č.80/1991 Zb.), 

e) povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí (§ 8 odsek 6 
vyhlášky MŠMŠ SR č.80/1991 Zb.),  

f) prerušení štúdia (§ 10 vyhlášky MŠMŠ SR č.80/1991 Zb.), 

g) povolení zmeny študijného alebo učebného odboru (§ 9 odsek 2vyhlášky MŠMŠ SR 
č.80/1991 Zb.), 

h) preradení žiaka na základnú školu počas jeho plnenia povinnej školskej dochádzky (§ 
5 odsek 4 zákona), 

i) povolení opakovať ročník (§ 11 vyhlášky MŠMŠ SR č.80/1991 Zb.), 

j) uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom 
strednej školy (§ 38 odsek 4 zákona, § 14 vyhlášky MŠMŠ SR č.80/1991 Zb.), 

k) povolení vykonávať komisionálnu skúšku (§ 17 a § 18 vyhlášky MŠ SSR č. 80/1991 
Zb.), 

l) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 
nie je žiakom školy (§ 32 vyhlášky MŠMŠ SR č.80/1991 Zb.), 

m) priznaní štipendia (vyhláška MŠ SR č. 311/2004 Z. z. o poskytovaní štipendií žiakom 
stredných škôl a špeciálnych škôl), 

n) určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 
starostlivosť poskytovanú žiakovi v strednej škole alebo učilišti a v školskom 
zariadení, ktoré je súčasťou základnej školy (napr. § 35 zákona, vyhlášky MŠV SR 
č.291/1994 Z.z. o centrách voľného času, vyhláška MŠV SR č.196/1994 Z.z. 
o domovoch mládeže). 

(2) Odborní zamestnanci samosprávnych krajov ako školských úradov zabezpečujú odborné 
činnosti podľa článku 2 ods. 2 písm. b) v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencii Štátnej 
školskej inšpekcie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je samosprávny 
kraj zriaďovateľom. 
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(3) Odborní zamestnanci samosprávnych krajov ako školských úradov zabezpečujú odborné 
činnosti podľa článku 2 ods. 2 písm. c) vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom 
škôl a školských zariadení, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom, najmä organizačné 
pokyny na príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi (napr. vyhláška MŠMTK č. 122/1992 Zb. o organizácii 
školského roka na základných školách a stredných školách, Pedagogicko – organizačnými 
pokynmi pre príslušný školský rok vydanými ministerstvom a pokynmi príslušného krajského 
školského úradu). 

(4) Odborní zamestnanci samosprávnych krajov ako školských úradov zabezpečujú odborné 
činnosti podľa článku 2 ods. 2 písm. d) vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej 
činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je samosprávny kraj zriaďovateľom a to 
najmä v oblastiach 

a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školské stravovania, 
,(napr. zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠMŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách 
v znení neskorších predpisov, zákon č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení 
neskorších predpisov, vyhláška MŠV SR č. 121/1994 Z.z. o zriaďovaní, činnosti 
a prevádzke zariadení školského stravovania a pod.) 

b) ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v stredných školách, centrách 
voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, domovoch mládeže 
a v základných umeleckých školách s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, 
(napr. § 24 a § 25 zákona a vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú 
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení), 

c) ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. ( napr. vyhláška MŠ SR č. 
42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov). 

(5) Odborní zamestnanci samosprávnych krajov pri prenesenom výkone štátnej správy na 
úseku školstva môžu zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou 
samosprávnych krajov a najmä  môžu pripravovať podklady vo veciach  

a) zaraďovania stredných škôl, učilíšť a stredísk praktického vyučovania do siete škôl 
a školských zariadení  (§ 16 zákona), 

b) zriaďovania stredných škôl, učilíšť a stredísk praktického vyučovania (§ 22 zákona), 

c) vyraďovania stredných škôl, učilíšť a stredísk praktického vyučovania zo siete škôl 
a školských zariadení (§ 17 zákona), 

d) zrušovania stredných škôl, učilíšť a stredísk praktického vyučovania (§ 23 zákona), 

e) zmien v sieti škôl a školských zariadení (§ 18 zákona). 

 

 

Čl. 5  
Záverečné ustanovenie 

 Obec ako školský úrad a samosprávny kraj  môže  odborného zamestnanca poveriť  aj 
zabezpečovaním ďalších činnosti obcí a samosprávnych krajov, ktoré sú samosprávnym 
výkonom obcí a samosprávnych krajov v zmysle ustanovenia § 6, § 8 a § 9 zákona. 
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Čl. 6  
Účinnosť 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.  

 
 
 
 
 

m i n i s t e r 
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Zoznam príloh 

Bez príloh  
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