
V zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z.Z, o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení SOŠ Komenského 12, Trebišov zverejňuje: 

 
Prehľad najdôležitejších právnych noriem v školstve 

 
 Všeobecne záväzné právne predpisy 

• Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov, 

• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 
Z. z., 

• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

• Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

• Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 
športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 200/2010 Z. z., 

• Zákon č. 28/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov, 

• Zákon č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

• Zákon o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 Z.z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

• Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

• Zákon č. 93/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v 
znení neskorších predpisov, 

• Zákon č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  
 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu 
ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu 
ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o 
osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho 
vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o 
úplnej kvalifikácii, 



• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o 
kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov, 

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z.z., 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení 
školského stravovania, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom 
klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 
hospodárstve a stredisku odbornej praxe, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných 
školách, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 236/2009 Z.z. o školskom 
internáte, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z.z. o 
podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných 
školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných 
učilištiach v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z., 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele 
použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.326/2008 Z.z. o druhoch a 
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie 
a uloženia, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.321/2008 Z.z. o jazykovej 
škole, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.320/2008 Z.z. o základnej 
škole, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní 
náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.318/2008 Z.z. o ukončovaní 
štúdia na stredných školách, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 307/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole 
v prírode, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a 
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 
školských zariadení, 

• Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z ktorou sa určujú 
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení, 

• Vyhláška Ministerstva školstva a vedy SR č. 207/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania 
rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými 
školami, 



• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 452/2011 Z.z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z.z. o účele použitia 
príspevku na žiakov zo SZP,  

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 268/2011 Z.z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č.282/2009 Z.z. o stredných 
školách, 

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 113/2012 Z.z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách v znení 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č.268/2011 Z.z., 

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 209/2011 Z.z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní 
štúdia na SŠ, 

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 108/2011 Z.z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č.319/2008 Z.z. o uznávaní 
náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov,  

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah 
priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických 
zamestnancov, 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 
zariadenia v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády SR č. 494/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 
630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 
ŠR pre školy a ŠZ v znení neskorších predpisov. 

 

Rezortné predpisy 

• Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov 
zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií, 

• Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, 
• Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 
• Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí   

žiakov škôl a školských zariadení, 
• Metodické usmernenie č. 28/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka 

škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, 
výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny, 

• Smernica č. 7/2010-R z 11. februára 2010, ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých 
sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

• Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej 
spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických 
zariadeniach elektrických ako elektrotechnik, 

• Smernica č. 10/2010-R z 20. apríla 2010 na vzdelávanie usporiadateľov športových 
podujatí, 

• Smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku 
Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny 
Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch 
škôl so štátnym vzdelávacím programom, 



• Metodické usmernenie č. 12/2010-R zo 4. júna 2010 o uložení opatrení vo výchove 
žiakom v školských internátoch, 

• Metodické usmernenie č. 14/2010-R z 30. septembra 2010,ktorým sa mení a dopĺňa 
metodické usmernenie č. 12/2008-R zo 6. októbra 2008 v znení metodického 
usmernenia č. 16/2009-R z 27. augusta 2009 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a 
mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách 
a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov, 

• Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného 
postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného 
školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, 

• Metodický pokyn č. 12/2009-R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a 
školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, 

• Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009o organizovaní, riadení a finančnom 
zabezpečení súťaží žiakov škôl, 

• Smernica č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na 
vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie, 

• Smernica č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program 
adaptačného vzdelávania, 

• Smernica MŠ SR č. 20/2009-R z 30. novembra 2009 o obsahu jazykovej skúšky 
zo štátneho jazyka, 

• Smernica č. 7/2008-RI z 20. mája 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v 
Centrálnom registri študentov, 

• Smernica č. 8/2008-Rz 15. júla 2008, ktorou sa mení smernica č. 22/2006-R z 15. júna 
2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom 
škôl za mimoriadne výsledky žiakov v znení smernice č. 12/2007 – R zo 17. augusta 
2007, 

• Metodické usmernenie č. 11/2008-R z 10. septembra 2008 pre plánovanie   
zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, 

• Metodické usmernenie č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva školstva 
SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 

• Smernica č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc,  
• Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, 
• Smernica č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových 

súťaží detí a žiakov škôl, 
• Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí 

a žiakov škôl a školských zariadení,    
• Metodické usmernenie č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka 

škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, 
výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny,   

• Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
 

  



Legislatíva Košického samosprávneho kraja, týkajúca sa škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

A) Interná legislatíva  
• Smernica č.1/2011 o zverejňovaní informácií na webovom sídle KSK 
• Smernica č.4/2010 systém riadenia procesov v spracovaní a implementácií projektov  

KSK financovaných z finančných zdrojov Európskeho spoločenstva  
• Smernica č.1/2010 o bezpečnostnej politike  informačných systémov  Košického 

samosprávneho kraja, 
• Smernica 4/2009  o vedení účtovníctva  
• Pokyn predsedu KSK č. 2/2008 o  majetku KSK, jeho evidencii, odpisovaní a účtovaní 
• Smernica č.4/2007 pre zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie       

stavebných prác a na poskytovanie  služieb, koncesie a súťažných návrhov 
v podmienkach  KSK a v podmienkach organizácií, ktorých zriaďovateľom je Košický 
samosprávny kraj, 

• Smernica č. 4/2006 o inventarizácii majetku a záväzkov  
• Zásady hospodárenia s majetkom KSK, 
 
B) Všeobecne záväzné nariadenia 
• VZN 12/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým 

školám, jazykovým školám a školským zariadeniam  
• VZN č.13/2011 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 4/2010. 

• VZN KSK č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu, 
• VZN KSK č. 8/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Košického samosprávneho kraja č.1/2002 o používaní symbolov KSK, 
• VZN KSK č. 15/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


