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1. Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa bude v
materskej škole uskutočňovať predprimárne vzdelávanie v
súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Školský vzdelávací
program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným
štátnym vzdelávacím programom. Podľa § 7 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z. z., ak ide o novozriaďovanú školu, odborné
vypracovanie školského vzdelávacieho programu zabezpečí
zriaďovateľ školy a prikladá ho k žiadosti o zaradenie školy do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. na CD
nosiči).

X X

2. Doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu alebo 
zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, alebo v prípade, ak je 
zriaďovateľ vlastníkom priestorov, údaje potrebné na 
vyžiadanie listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností: názov 
obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo 
registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového 
priestoru a číslo listu vlastníctva).

X X

X

3. Doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy 
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane 
pred požiarmi (ide o doklady, ktoré vydáva príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva; inšpektorát práce; okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru).

X X

4. Súhlas obce pre zriaďovateľa v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) 
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

X X

5. Potvrdenie súdu, že sa proti zriaďovateľovi nevedie 
konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie (predkladá len 
zriaďovateľ, ktorým je iná právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá má oprávnenie podnikať

X X

6. Potvrdenie príslušného úradu, nie staršie ako tri mesiace, že 
zriaďovateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové 
nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
nedoplatky poistného na nemocenské a dôchodkové 
zabezpečenie, nedoplatky na poistenie v nezamestnanosti, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (ide o doklady, ktoré 
vydáva príslušný daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná 
zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne Dôvera a Union).

X X cez agendový 
IS

cez agendový IS

7. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak 
ide o zriaďovateľa fyzickú osobu:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 
prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
f) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.

X X

Por. číslo Názov tlačiva /dokumentu

Spôsob doručovania 

1.

Zaraďovanie 
cirkevnej/súkromnej materskej 
školy do siete škôl a školských 

zariadení SR, ak je 
zriaďovateľom štátom uznaná 

cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, iná právnická 

osoba, fyzická osoba, ktorá má 
oprávnenie podnikať 

cez UPVS

X
https://www.slovensko.sk/sk

/detail-
sluzby?externalCode=ks_330

178

Zoznam príloh
Elektronické podanie Listinné podanie Spoplatnená služba /Poplatok

cez UPVS



Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak ide o 
zriaďovateľa právnickú osobu:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
b) identifikačné číslo právnickej osoby, 
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum 
narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene 
právnickej osoby,
d) označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
e) údaje štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho 
orgánu v rozsahu uvedenom pri zriaďovateľovi fyzickej osobe.

X X

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail

https://www.mined
u.sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

1. Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa bude v
materskej škole uskutočňovať predprimárne vzdelávanie v
súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Školský vzdelávací
program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným
štátnym vzdelávacím programom. Podľa § 7 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z. z., ak ide o novozriaďovanú školu, odborné
vypracovanie školského vzdelávacieho programu zabezpečí
zriaďovateľ školy a prikladá ho k žiadosti o zaradenie školy do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v
elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. na CD
nosiči).

X X

2. Doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu alebo 
zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, alebo v prípade, ak je 
zriaďovateľ vlastníkom priestorov, údaje potrebné na 
vyžiadanie listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností: názov 
obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo 
registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového 
priestoru a číslo listu vlastníctva).

X X

X

3. Doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy 
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane 
pred požiarmi (ide o doklady, ktoré vydáva príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva; inšpektorát práce; okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru).

X X

4. Súhlas obce pre zriaďovateľa v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) 
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

X X

5. Potvrdenie príslušného úradu, nie staršie ako tri mesiace, že 
zriaďovateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové 
nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
nedoplatky poistného na nemocenské a dôchodkové 
zabezpečenie, nedoplatky na poistenie v nezamestnanosti, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (ide o doklady, ktoré 
vydáva príslušný daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná 
zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne Dôvera a Union).

X X

2.

Zaraďovanie súkromnej 
materskej školy do siete škôl a 
školských zariadení SR, ak je 
zriaďovateľom fyzická osoba, 

ktorá nemá oprávnenie 
podnikať

cez UPVS

https://www.slovensko.sk/sk
/detail-

sluzby?externalCode=ks_330

X

cez UPVS



6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak 
ide o zriaďovateľa fyzickú osobu:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 
prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
f) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.

X X cez agendový 
IS

cez agendový IS

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail

http://www.minedu.
sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

1. Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa bude v
základnej škole uskutočňovať primárne vzdelávanie a nižšie
stredné vzdelávanie, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“). Školský vzdelávací program musí byť
vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a
vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným štátnym
vzdelávacím programom. Podľa § 7 ods. 8 školského zákona, ak
ide o novozriaďovanú školu, odborné vypracovanie školského
vzdelávacieho programu zabezpečí zriaďovateľ školy a prikladá
ho k žiadosti o zaradenie školy do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky v elektronickej podobe na
pamäťovom médiu (napr. na CD nosiči).

X X

2. Doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu alebo 
zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, alebo v prípade, ak je 
zriaďovateľ vlastníkom priestorov, údaje potrebné na 
vyžiadanie listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností: názov 
obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo 
registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového 
priestoru a číslo listu vlastníctva).

X X

X

3. Doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy 
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane 
pred požiarmi (ide o doklady, ktoré vydáva príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva; inšpektorát práce; okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru).

X X

4. Súhlas obce pre zriaďovateľa v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) 
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.

X X

5. Vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja.
X x

6. Potvrdenie súdu, že sa proti zriaďovateľovi nevedie 
konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie (predkladá len 
zriaďovateľ, ktorým je iná právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá má oprávnenie podnikať)

X X cez agendový 
IS

https://www.slovensko.sk/sk
/detail-

sluzby?externalCode=ks_330
180

3.

Zaraďovanie 
cirkevnej/súkromnej základnej 
školy do siete škôl a školských 

zariadení SR, ak je 
zriaďovateľom štátom uznaná 

cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, iná právnická 

cez UPVS

X

cez UPVS

sluzby?externalCode=ks_330
197



cez agendový IS

7. Potvrdenie príslušného úradu, nie staršie ako tri mesiace, že 
zriaďovateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové 
nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
nedoplatky poistného na nemocenské a dôchodkové 
zabezpečenie, nedoplatky na poistenie v nezamestnanosti, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (ide o doklady, ktoré 
vydáva príslušný daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná 
zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne Dôvera a Union).

X X

8. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak 
ide o zriaďovateľa fyzickú osobu:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 
prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
f) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.

X X

cez e-mail

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak ide o 
zriaďovateľa právnickú osobu:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
b) identifikačné číslo právnickej osoby, 
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum 
narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene 
právnickej osoby,
d) označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
e) údaje štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho 
orgánu v rozsahu uvedenom pri zriaďovateľovi fyzickej osobe.

X X cez e-mail

kontaktný e-mail

http://www.minedu.
sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

1. Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa bude v
základnej škole uskutočňovať primárne vzdelávanie a nižšie
stredné vzdelávanie, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„školský zákon“). Školský vzdelávací program musí byť
vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a
vzdelávania podľa tohto zákona a s príslušným štátnym
vzdelávacím programom. Podľa § 7 ods. 8 školského zákona, ak
ide o novozriaďovanú školu, odborné vypracovanie školského
vzdelávacieho programu zabezpečí zriaďovateľ školy a prikladá
ho k žiadosti o zaradenie školy do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky v elektronickej podobe na
pamäťovom médiu (napr. na CD nosiči).

X X

2. Doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu alebo 
zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, alebo v prípade, ak je 
zriaďovateľ vlastníkom priestorov, údaje potrebné na 
vyžiadanie listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností: názov 
obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo 
registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového 
priestoru a číslo listu vlastníctva).

X X

X

3. Doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy 
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane 
pred požiarmi (ide o doklady, ktoré vydáva príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva; inšpektorát práce; okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru).

X X

cez UPVS

X

cez UPVS

spoločnosť, iná právnická 
osoba, fyzická osoba, ktorá má 

oprávnenie podnikať  



4. Súhlas obce pre zriaďovateľa v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) 
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.

X X

5. Vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja. X X
6. Potvrdenie príslušného úradu, nie staršie ako tri mesiace, že 
zriaďovateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové 
nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
nedoplatky poistného na nemocenské a dôchodkové 
zabezpečenie, nedoplatky na poistenie v nezamestnanosti, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (ide o doklady, ktoré 
vydáva príslušný daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná 
zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne Dôvera a Union).

X X cez agendový 
IS

cez agendový IS

7. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak 
ide o zriaďovateľa fyzickú osobu:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 
prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
f) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.

x X

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail

http://www.minedu.
sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

1. Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa bude v
strednej škole uskutočňovať vzdelávanie v súlade s § 7 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v
súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto
zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. Podľa
§ 7 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z., ak ide o novozriaďovanú
školu, odborné vypracovanie školského vzdelávacieho
programu zabezpečí zriaďovateľ školy a prikladá ho k žiadosti o
zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr.
na CD nosiči).

X X

2. Doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu alebo 
zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, alebo v prípade, ak je 
zriaďovateľ vlastníkom priestorov, údaje potrebné na 
vyžiadanie listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností: názov 
obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo 
registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového 
priestoru a číslo listu vlastníctva).

X X

X

3. Doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy 
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane 
pred požiarmi (ide o doklady, ktoré vydáva príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva; inšpektorát práce; okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru).

X X

4. Súhlas samosprávneho kraja pre stredné školy, pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné 
učilištia a praktické školy.

X X

5. Vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a 
inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania 
a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú odbornú školu.

X X

cez UPVS cez UPVS

https://www.slovensko.sk/sk
/detail-

sluzby?externalCode=ks_330
179

4.

Zaraďovanie súkromnej 
základnej školy do siete škôl a 
školských zariadení SR, ak je 
zriaďovateľom fyzická osoba, 

ktorá nemá oprávnenie 
podnikať   

X

https://www.slovensko.sk/sk
/detail-

sluzby?externalCode=ks_330
253



6. Vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja.
X X cez agendový 

IS

cez agendový IS

7. Potvrdenie súdu, že sa proti zriaďovateľovi nevedie 
konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie (predkladá len 
zriaďovateľ, ktorým je iná právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá má oprávnenie podnikať).

X X

8. Potvrdenie príslušného úradu, nie staršie ako tri mesiace, že 
zriaďovateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové 
nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
nedoplatky poistného na nemocenské a dôchodkové 
zabezpečenie, nedoplatky na poistenie v nezamestnanosti, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (ide o doklady, ktoré 
vydáva príslušný daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná 
zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne Dôvera a Union).

x X

cez e-mail

9. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak 
ide o zriaďovateľa fyzickú osobu:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 
prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
f) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.

X X cez e-mail

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak ide o 
zriaďovateľa právnickú osobu:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
b) identifikačné číslo právnickej osoby, 
c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum 
narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene 
právnickej osoby,
d) označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná,
e) údaje štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho 
orgánu v rozsahu uvedenom pri zriaďovateľovi fyzickej osobe.

X X

kontaktný e-mail

http://www.minedu.
sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

1. Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa bude v
strednej škole uskutočňovať vzdelávanie v súlade s § 7 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v
súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto
zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. Podľa
§ 7 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z., ak ide o novozriaďovanú
školu, odborné vypracovanie školského vzdelávacieho
programu zabezpečí zriaďovateľ školy a prikladá ho k žiadosti o
zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr.
na CD nosiči).

X X

2. Doklad o zabezpečení priestorov (nájomnú zmluvu alebo 
zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, alebo v prípade, ak je 
zriaďovateľ vlastníkom priestorov, údaje potrebné na 
vyžiadanie listu vlastníctva z Katastra nehnuteľností: názov 
obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo 
registra „E“, súpisné číslo stavby, číslo bytu alebo nebytového 
priestoru a číslo listu vlastníctva).

X X

cez UPVS cez UPVS

5.

Zaraďovanie 
cirkevnej/súkromnej strednej 
školy do siete škôl a školských 

zariadení SR, ak je 
zriaďovateľom štátom uznaná 

cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, iná právnická 

osoba, fyzická osoba, ktorá má 
oprávnenie podnikať 

X



X

3. Doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy 
sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane 
pred požiarmi (ide o doklady, ktoré vydáva príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva; inšpektorát práce; okresné 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru).

X X

4. Súhlas samosprávneho kraja pre stredné školy, pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné 
učilištia a praktické školy.

X X

5. Vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a 
inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania 
a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú odbornú školu.

X X

6. Vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja.
X X cez agendový 

IS

cez agendový IS

7. Potvrdenie príslušného úradu, nie staršie ako tri mesiace, že 
zriaďovateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové 
nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
nedoplatky poistného na nemocenské a dôchodkové 
zabezpečenie, nedoplatky na poistenie v nezamestnanosti, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (ide o doklady, ktoré 
vydáva príslušný daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Všeobecná 
zdravotná poisťovňa a zdravotné poisťovne Dôvera a Union).

x x

8. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak 
ide o zriaďovateľa fyzickú osobu:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 
prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
f) číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.

X X

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail

http://www.minedu.
sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

1. Stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy. X X
2. Vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a 
inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania 
a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú odbornú školu. X X

X

cez agendový 
IS

cez agendový IS

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail

http://www.minedu.
sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

1. Stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy. X X
2. Vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a 
inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania 
a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú odbornú školu. X X

X

https://www.slovensko.sk/sk
/detail-Vyraďovanie školy/školského 

cez UPVS

X

cez UPVS

6.

Zaraďovanie súkromnej strednej 
školy do siete škôl a školských 

zariadení SR, ak je 
zriaďovateľom fyzická osoba, 

ktorá nemá oprávnenie 
podnikať 

https://www.slovensko.sk/sk
/detail-

sluzby?externalCode=ks_330
252

https://www.slovensko.sk/sk
/detail-

sluzby?externalCode=ks_330
305

7.

Vyraďovanie školy/školského 
zariadenia zo siete škôl a 

školských zariadení SR, ak je 
zriaďovateľ typu štátom uznaná 

cirkev alebo náboženská 
spoločnosť, iná právnická 

osoba, fyzická osoba, ktorá má 
oprávnenie podnikať

cez UPVS

X

cez UPVS

X



cez agendový 
IS

cez agendový IS

cez e-mail cez e-mail

kontaktný e-mail

http://www.minedu.
sk/siet-skol-a-

skolskych-zariadeni-
slovenskej-
republiky/

/detail-
sluzby?externalCode=ks_330

166
8.

Vyraďovanie školy/školského 
zariadenia zo siete škôl a 

školských zariadení SR, ak je 
predkladateľ žiadosti 

zriaďovateľ typu fyzická osoba, 
ktorá nemá oprávnenie 

podnikať

X


