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ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY - práva, povinnosti, kompetencie

2  Sústava škôl  
a školských zariadení

Školy, zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zabezpe-
čujúce výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), prostredníctvom vzdeláva-
cích programov poskytujú na seba nadväzujúce stupne vzdelania a tvoria v súčasnos-
ti nasledovnú sústavu škôl: 

 – materské školy,
 – základné školy,
 – gymnáziá,
 – stredné odborné školy,
 – konzervatóriá,
 – základné umelecké školy,
 – jazykové školy,
 – školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Tieto druhy škôl, okrem materskej školy a jazykovej školy, sa ďalej členia na typy. 
Typ školy bližšie určuje, na aký odbor vzdelávania je škola zameraná, ďalej organizá-
ciu školy, alebo ktorým žiakom sa vzdelávanie zabezpečuje.

Sústavu školských zariadení tvoria:
a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenia:

 – školský klub detí,
 – centrum voľného času,
 – školský internát,
 – školské hospodárstvo,
 – stredisko odbornej praxe,

b) špeciálne výchovné zariadenia,
 – diagnostické centrum,
 – reedukačné centrum,
 – liečebno-výchovné sanatórium,

c) školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
 – centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,

d) školské účelové zariadenia,
 – škola v prírode,
 – zariadenia školského stravovania,
 – stredisko služieb škole.
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2.1 Zriadenie školy  
a školského zariadenia

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 596/2003 Z. z.“), školu a školské zariadenie môže zriadiť:

 – obec,
 – samosprávny kraj,
 – orgán štátnej správy – okresný úrad (OÚ) v sídle kraja,
 – štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 – iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Škola a školské zariadenie, ktorého zriaďovateľom je orgán verejnej správy, t. j. 
okresný úrad v sídle kraja (ďalej len „OÚ“), obec a samosprávny kraj budeme v ďal-
šej časti monografie nazývať štátna škola a školské zariadenie. Štátom uznaná cir-
kev alebo náboženská spoločnosť zriaďuje cirkevnú školu a cirkevné školské zariade-
nie. Príslušným orgánom, ktorý rozhoduje o zriadení cirkevnej školy a cirkevného 
školského zariadenia, je štatutárny orgán štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti. Iná právnická osoba alebo fyzická osoba zriaďuje súkromnú školu a sú-
kromné školské zariadenie. Orgánom, ktorý rozhoduje o zriadení súkromnej školy 
a súkromného školského zariadenia, ak je zriaďovateľom iná právnická osoba, je jej 
štatutárny orgán. Tieto školy a školské zariadenia budeme v ďalšej časti monografie 
nazývať súkromná a cirkevná škola a školské zariadenie.

Zriadiť školu a školské zariadenie možno až po jej zaradení do siete škôl a škol-
ských (ďalej len „sieť“). Sieť spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky po vyjadrení príslušného OÚ v sídle kraja, príslušného ústred-
ného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňu-
je na internete.

Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo vykonávať vý-
chovu a vzdelávanie podľa školského zákona a majú právo na zabezpečenie financo-
vania podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“).

V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje:
 – názov a adresa,
 – názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je 

zriaďovateľom fyzická osoba,
 – zoznam študijných odborov a učebných odborov,
 – termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
 – výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.
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	Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia
Podľa § 22 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. po zaradení školy alebo školského zaria-

denia do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.
Obsah a náležitosti zriaďovacej listiny upravujú dva zákony:

 – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 – zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“).

! Zriaďovateľ má povinnosť vydať škole alebo školskému zariadeniu zriaďo-
vaciu listinu.

Ak je škola alebo školské zariadenie zriadené ako rozpočtová alebo príspevková 
organizácia, tak zriaďovateľ pri spracovaní a vydaní zriaďovacej listiny musí postupo-
vať aj podľa § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z.

Zriaďovacia listina musí obsahovať:
 – označenie zriaďovateľa,
 – názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s názvom 

iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,
 – vzdelávací jazyk,
 – formu hospodárenia,
 – dátum zriadenia,
 – predmet činnosti,
 – označenie štatutárneho orgánu,
 – vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spra-

vuje,
 – určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, 
 – dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.

Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia, ktoré je zriadené ako roz-
počtová alebo príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z. z., okrem vyššie 
uvedených náležitostí, musí obsahovať vecné a finančné vymedzenie majetku, kto-
rý je škole alebo školskému zariadeniu zverený do správy pri jej zriadení. V prípade, 
ak nastane zmena v údajoch v zriaďovacej listine, zriaďovateľ musí vykonať zmenu 
zriaďovacej listiny. Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vždy vykonávajú dodatkom 
k zriaďovacej listine.

Zriaďovateľ pred uskutočnením zmeny zriaďovacej listiny, musí podľa § 18 ods. 
5 zákona č. 596/2003 Z. z. pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene popisného čísla, 
udelení, odňatí čestného názvu bezodkladne tieto zmeny písomne oznámiť spolu 
s dokladom osvedčujúcim tieto zmeny ministerstvu.
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Ministerstvo písomne potvrdí uvedenú zmenu zriaďovateľovi. Ak sa zmena týka 
názvu, upraví názov. Až po splnení tejto zákonnej povinnosti, zriaďovateľ pristúpi 
k úprave zriaďovacej listiny tak, ako bolo uvedené, vyhotovením dodatku k zriaďo-
vacej listine.

	Označovanie škôl alebo školských zariadení
Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisné-

ho čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. V názve typu strednej odbor-
nej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná ško-
la s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom, sa nemusí uviesť prívlastok. 
Názov školy sa uvádza v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na zák-
lade žiadosti používať jej historický názov. Ak bol škole udelený čestný názov, je sú-
časťou názvu školy a uvedie sa za druhom alebo typom školy. Názov školy musí byť 
zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.

! Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách vydaných tou-
to školou.

Škola, kde sa výchovnovzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom ja-
zyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, má vo svojom názve druh a typ ško-
ly uvedený v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

Škola, kde sa výchovnovzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnost-
ných menšín, má v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy. Druh a typ školy sa uvá-
dza v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Sídlo školy sa 
uvádza v slovenskom jazyku; ak je sídlom školy obec, v ktorej príslušníci národnost-
nej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva, uvedie sa sídlo aj v jazyku národ-
nostnej menšiny.

Ak je zriaďovateľom cirkev 
alebo náboženská spoločnosť

v názve sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom 
môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa; tak-
tiež môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca.

Ak je zriaďovateľom fyzická osoba
alebo iná právnická osoba

na začiatku názvu školy sa uvedie slovo „súkromná“ v prís-
lušnom tvare a v názve môže byť aj označenie, ktoré charak-
terizuje zriaďovateľa.

Ak sa škola zriadila pre nadané
a talentované deti alebo žiakov

pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie 
slovo, ktoré primerane vyjadruje oblasť, na ktorú je škola za-
meraná, napríklad bilingválne gymnázium, športové gymná-
zium a pod.
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Ak je súčasťou školy školský internát za názvom školy sa uvedie slovo „internátna“ v príslušnom 
tvare.

Ak škola vznikla spojením základnej 
školy s predškolským zariadením

v názve školy sa uvedie „Základná škola s materskou ško-
lou“.

Na vonkajšom označení budovy školy sa uvádza názov školy bez uvedenia názvu 
ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy.

	Právna forma a forma hospodárenia škôl a školských zariadení

Zo základných ustanovení školského zákona vyplýva, že školy okrem mater-
ských, jazykových a základných škôl, ktoré nemajú všetky ročníky, sú právnickými 
osobami, v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene. Materské, jazykové a zá-
kladné školy, ktoré nemajú všetky ročníky a školské zariadenia, sú právnické osoby 
len ak tak určí zriaďovateľ.

!
Zriaďovateľ má právo určiť právnu formu škôl a  školských zariadení 
a v  systéme riadenia pri zriadení školy a školského zariadenia má právo 
určiť formu hospodárenia škôl a školských zariadení.

Pri určení formy hospodárenia zriaďovateľ vychádza z  právnej formy a  tiež aj 
z podmienok financovania školy a školského zariadenia.

Škola a školské zariadenie môže mať formu hospodárenia:
 – rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o roz-

počtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),

 –  neziskovej organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizá-
ciách poskytujúcich verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov.

2.2	 Zaraďovanie	a	vyraďovanie	škôl	
a školských zariadení do siete  
a zo siete, zmeny v sieti

Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zria-
ďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v kto-
rom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. 
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! Účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je vždy zriaďovateľ, teda 
nie škola alebo školské zariadenie.

Obsah žiadosti o zaradenie školy alebo školského zariadenia:
 – názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, 

ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto 
trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,

 – názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí,
 – predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
 – predpokladaný počet všetkých tried,
 – vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
 – školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude 

v škole alebo školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie,
 – predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane 

jeho súčastí zriadiť,
 – doklad o zabezpečení priestorov,
 – doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského za-

riadenia sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi,

 – predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia,
 – vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariade-

nia, ktorých zriaďovateľom je OÚ v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho 
kraja, ak ide o stredné školy, ktorých zriaďovateľom je OÚ v sídle kraja,

 – súhlas obce pre zriaďovateľov, ktorými sú  štátom uznaná cirkev alebo nábožen-
ská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o materské ško-
ly, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov 
a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,

 – súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov, ktorými sú štátom uznaná cir-
kev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia, okrem 
škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné ško-
ly, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území samosprávne-
ho kraja,

 – vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
 – vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej 

sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o stred-
nú odbornú školu,
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 – vyjadrenie príslušného OÚ v sídle kraja k miestnym a  regionálnym požiadav-
kám, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na 
povolanie, ak nie je zriaďovateľom.

*  *  *

Otázka č. 4:
Aké povinnosti navyše  má zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorým je 
fyzická osoba alebo právnická osoba, pri podávaní žiadosti o zaradenie školy alebo 
školského zariadenia do siete? 

Odpoveď:
Ak je zriaďovateľom iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie 
podnikať, k žiadosti musí predložiť doklad, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, že 
nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedo-
platky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na nemo-
censké poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky príspevku na poistenie v ne-
zamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, že nebola ona alebo jej 
štatutárny zástupca, alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za úmy-
selný trestný čin a ani sa nezačalo trestné stíhanie.
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, k žiadosti pred-
kladá len doklad, že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evido-
vané daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky 
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky príspev-
ku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a že ne-
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin a ani sa nezačalo trestné stíhanie.

*  *  *
Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti 

o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Termín za-
čatia činnosti školy alebo školského zariadenia vyučovania je 1. september kalendár-
neho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, 
okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete. Termín 
začatia činnosti v tomto prípade určí ministerstvo.

Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje miestne a regio-
nálne požiadavky, a to najmä:

 – účelné a komplexné rozmiestnenie škôl a školských zariadení,
 – formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl a školských zariadení,
 – vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
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 – počet detí, žiakov alebo poslucháčov zriadených škôl a školských zariadení,
 – priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení.

*  *  *
 Otázka č. 5:

 Kto koná vo veci vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete? Čo musí ob-
sahovať žiadosť o vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete? 

 Odpoveď:
 Zriaďovateľ má právo podať žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia 

zo siete.
Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje:
 –  názov a adresu školy alebo školského zariadenia,
 –  dôvod vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete,
 –  termín zrušenia školy alebo školského zariadenia,
 –  spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po 
zrušení školy alebo školského zariadenia,

 –  stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,
 –  vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladateľom a ak navrhovateľom je 
okresný úrad v sídle kraja alebo hlavný školský inšpektor,

 –  vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja a hlavného školského inšpektora, ak je 
navrhovateľom orgán územnej samosprávy,

 –  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.

 Účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je vždy zriaďovateľ. Ministerstvo 
o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.

*  *  *
Zriaďovateľ súkromnej školy a školského zariadenia, ktorým je právnická oso-

ba, je povinný bezodkladne po zrušení oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, ktoré 
rozhodne o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete.

	Zmeny v sieti
Zmeny v sieti sú zmeny týchto  údajov:

 – názov a adresa,
 – názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je 

zriaďovateľom fyzická osoba,
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 – zoznam študijných odborov a učebných odborov,
 – termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
 – výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.

!  Účastníkom konania vo veci zmeny siete je vždy zriaďovateľ, teda nie ško-
la alebo školské zariadenie.

Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa, alebo 
osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov do 60 dní od doručenia žiados-
ti na zmenu v sieti. Žiadosť o zmenu údajov, konkrétne zoznam študijných odborov 
a učebných odborov, termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elo-
kovaného pracoviska, výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko predkladá 
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza ka-
lendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť 
iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené náro-
ky na štátny rozpočet.

Pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene popisného čísla školy alebo školského za-
riadenia, udelení alebo odňatí čestného názvu školy alebo školského zariadenia je 
zriaďovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť spolu s dokla-
dom osvedčujúcim zmenu ministerstvu. Ministerstvo písomne potvrdí uvedenú 
zmenu zriaďovateľovi; ak sa zmena týka školy alebo školského zariadenia, upraví ná-
zov školy alebo školského zariadenia v sieti. 

!
 Pri zmene zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, v ktorom sa plní 
povinná školská dochádzka, je zriaďovateľ povinný preukázať, ako je pre 
všetkých žiakov školy zabezpečené ústavné právo na vzdelanie.

2.3  Elokované pracovisko
Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. elokované pracovisko je trvalo zriadený uzatvore-

ný priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovnovzdelávacia činnosť a riadi 
sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzde-
lávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovis-
ko nikdy nie je právnickou osobou. Zriaďuje sa ako súčasť školy, ktorá je právnickou 
osobou alebo súčasť školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Na vonkaj-
šom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za 
pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované 
pracovisko súčasťou.
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Zriadenie alebo zrušenie elokovaného pracoviska upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. 
Elokované pracovisko môže byť zriadené len za splnenia určitých zákonných pod-
mienok. Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy ško-
ly alebo školského zariadenia, a to až po rozhodnutí o zmene v sieti. Rozhodnutie 
o zmenách v sieti podľa § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. predchádza nielen zriadeniu, 
ale aj zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo 
rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva buď v zaradení elokovaného pracoviska do 
siete, alebo vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

Ak ide o zriadenie elokovaného pracoviska, ktorému predchádza jeho zarade-
nie do siete, žiadosť o zmenu v sieti, obsahuje tieto údaje a doklady:

 – názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická oso-
ba; meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je 
zriaďovateľ fyzická osoba,

 – rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa 
má elokované pracovisko zriadiť,

 – zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia,
 – názov a adresu elokovaného pracoviska,
 – predpokladaný počet všetkých detí, žiakov a poslucháčov,
 – predpokladaný počet všetkých tried,
 – výchovno-vzdelávací jazyk,
 – predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
 – doklad o zabezpečení priestorov,
 – doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska 

sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a písomné vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú 
v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi,

 – vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej 
školy, základnej školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je OÚ 
v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovis-
ko, ktoré bude súčasťou strednej školy, ktorého zriaďovateľom je OÚ v sídle kraja,

 – súhlas obce pre zriaďovateľov, ktorými sú  štátom uznaná cirkev alebo nábožen-
ská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o elokované 
pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, jazykovej školy, základnej ume-
leckej školy alebo školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 ro-
kov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou základnej školy, základ-
nej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území 
obce,

 – súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov, ktorými sú  štátom uznaná cir-
kev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou jazykovej školy, základnej 
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umeleckej školy a školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 ro-
kov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, strednej 
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného 
učilišťa a praktickej školy na území samosprávneho kraja,

 – vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej 
sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o stred-
nú odbornú školu,

 – vyjadrenie príslušného OÚ v sídle kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré 
bude súčasťou školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na po-
volanie, ak nie je zriaďovateľom.

Ak ide o zrušenie elokovaného pracoviska, ktorému predchádza jeho  vyrade-
nie zo siete, žiadosť o zmenu v sieti obsahuje tieto údaje a doklady:

 – názov a adresu elokovaného pracoviska,
 – rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom je 

elokované pracovisko zriadené,
 – dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
 – termín zrušenia elokovaného pracoviska,
 – spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po 

zrušení elokovaného pracoviska,
 – vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej 

sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o stred-
nú odbornú školu.

! Účastníkom konania vo veci zrušenia elokovaného pracoviska je vždy 
zriaďovateľ.

Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, 
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Mi-
nister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena neza-
kladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Pozn.: Ministerstvo k evidencii elokovaných pracovísk v sieti vydalo Metodické usmernenie 
č. 13/2013, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva. V tomto metodickom usmer-
není sa riešia najmä povinnosti zriaďovateľov školy alebo školského zariadenia v prechodnom 
období v súvislosti so zákonnými zmenami vo veci elokovaných pracovísk školy alebo škol-
ského zariadenia, podmienky zaevidovania elokovaného pracoviska v sieti, elokované praco-
viská škôl alebo školských zariadení zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 
mimo územia kraja, kde je škola alebo školské zariadenie zriadené, ktoré sa stávajú školami 
alebo školskými zariadeniami s účinnosťou od 1. septembra 2015 a povinnosti zriaďovateľov 
voči ministerstvu v súvislosti s vydaním zriaďovacej listiny týmto subjektom.


