Právne predpisy v rezorte školstva
(zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, smernice, metodické pokyny a pod.)
Upozorňujeme na Smernicu č.2/2009-R z 15.januára 2009 o zrušení niektorých
rezortných predpisov.























Zákon z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Vyhláška 320/2008 o základných školách
nariadenie vlády SR č. 196/1993 Z.z. o poskytovaní učebníc ţiakom,
vyhláška MŠ SR č. 6/2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 145/1996
Z.z o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov,
vyhláška MŠ SR č. 348/2005 Z.z. o druhoch a náleţitostiach vysvedčení
a ostatných školských tlačív
vyhláška MŠ SR č. 376/2005 Z.z. , ktorou sa upravujú podrobnosti
o podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania
cieľov, obsahu,
metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách
a v školských zariadeniach,
dohoda 395/2004 Z.z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami
a náboţenskými spoločnosťami o náboţenskej výchove a vzdelaní,
smernica MŠ SR č.537/2007 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení
súťaţí ţiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl v
SR
smernica č.18/2005-R o pedagogickom čítaní,
metodické pokyny MŠ SR č. 2489/1994-211 na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov
základných škôl,
metodický pokyn MŠ SR č. 977/2001-43 zo dňa 31.10.2001 na vypĺňanie
pedagogickej dokumentácie,
metodický pokyn MŠ SR č. 97/2003-sekr. z 15.1.2003 k vyplňovaniu vysvedčení
pre školy a školské zariadenia v SR,
metodické usmernenie č.12/2005-R , ktorým sa upravuje postup pedagogickopsychologických poradní pri posudzovaní školskej spôsobilosti detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia pri prijímaní do 1. ročníka základnej školy
metodicko-informatívny
materiál
č.
CD-2004-12004/23602-1:095
Ţiak
s poruchami správania v základnej a strednej škole
informatívno-metodický materiál o úlohe školského špeciálneho pedagóga v
základnej škole

Štátna správa v školstve
zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č.63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich pouţívaní v znení
a doplnkov zákona NR SR č. 240/1994 Z.z. a zákona NR SR č.273/1996 Z.z.,













zákon NR SR č. 189/1993 Z.z. o fonde detí a mládeţe v znení neskorších
predpisov,
zákon NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v Slovenskej republike,
zákon NR SR č. 222/1996 o organizácii miestnej štátnej správy,
zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení zákonov 365/2004 Z.z. a 564/2006 Z.z
vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách
v znení vyhlášky č 437/2001 Z.z., č. 725/2002 Z.z. , č. 6/2003 Z.z a 706/2004
Z.z
vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení,
metodický návod Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre krajské
úrady, okresné úrady, školy a obce na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18
ods. 2 zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na
dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z (zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky),
metodické usmernenie č.15/2005-R, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre
základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky
v Slovenskej republike




Inšpekcia
vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z.z. o školskej inšpekcii,




Odborná a pedagogická spôsobilosť
vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov,
vyhláška MŠ SR č. 200/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.
41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
v znení neskorších predpisov,
vyhláška MŠ SR č. 374/2005 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 41/96
Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení
neskorších predpisov











Pracovno – právne vzťahy a odmeňovanie
zákon SNR č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov,
zákon NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov,
Zákonník práce, zákon č. NR SR č. 433/2003 Z.z. – úplné znenie Zákonníka
práce,
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme,











zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 131/2005 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z- zo odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých
nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z.z o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej
činnosti pedagogických zamestnancov,
nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných
činností pri výkone prác vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní,
vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov škôl a školských zariadení č. I 315/2002-12 z 10. februára 2003,
oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
590/2005 Z. z. o uloţení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 zo 16.
11. 2005 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzavretá medzi
zamestnávateľmi v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) aţ i) zákona č. 553/2003 Z. z.
a Konfederáciou odborových zväzov SR a Nezávislými kresťanskými odbormi
Slovenska
zákon č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení zákona 747/2004 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

 BOZP, OPP, COO, HM a OUS
 zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene niektorých zákonov,
 zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
 zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav
a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien,
 zákon NR SR č. 67/1996 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších
zmien a doplnkov zákona č. 377/2004 Z. z. a zákona č. 465/2005 Z. z.
 NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
poţiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
hluku,
 NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci,



NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
poţiadavkách pri práci
so zobrazovacími jednotkami,
 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
poţiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
poţiadavkách na pracovisko,
 vyhláška MPSV a R SR č. 500/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor záznamu
o registrovanom pracovnom úraze,
 vyhláška MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke
zariadení školského stravovania,
 vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o poţiadavkách na
zariadenia pre deti a mládeţ,
 vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o poţiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania,
 vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí,
 vyhláška MZ SR č. 28/2008 o minimálnych poţiadavkách na kurzy prvej pomoci,
kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci,
 metodické usmernenie MŠ SR č. 24/2006-R k zavedeniu jednotného postupu
škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského
úrazu a pri evidencii
 zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení zákona č.
438/2002 Z. z., zákona
č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z. a zákona č. 562/2005 Z. z.,
 zákon NR SR č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení
neskorších zmien,
(v úplnom znení zákona č. 491/2006 Z. z.) a zákona 327/2007 Z. z.
 vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii v znení vyhlášky č.
591/2005 Z. z.,
 vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky
prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich
prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
 vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky č.
269/1998 Z. z., vyhlášky č. 194/2002 Z. z., vyhlášky č. 598/2004 Z. z. vyhlášky č.
439/2007 Z.z.
 Financie
 zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde,
 zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách nadväzne na zákon č.
130/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 zákon NR SR č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov /odpisovanie hmotného
a nehmotného majetku v správe príspevkovej organizácie/,







zákon NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách,
zákon NR SR č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.
575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení,
nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy,
strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia,




Správa majetku štátu
zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a
doplnkov,




Kontrola
zákon NR SR č. 138/2004 Z.z. – úplné znenie zákona č. 71/1967 o správnom
konaní (správny poriadok),
zákon NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v náväznosti na zákon č.
242/1998 Z.z. úplné znenie,
zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe,
zákon č. 152/1998 Z.z. o sťaţnostiach,
zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novela zákon NR SR č. 618/2004 Z.z.,
zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novela
zákon NR SR č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 747/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška MF SR č. 517/2002 o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančných
kontrol, novela: vyhláška MF SR č. 738/2004 Z.z













Registratúra a archivácia
zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov,
vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,

 Školské stravovanie
 nariadenie ( ES ) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a rady o hygiene potravín,
 § 152 ( „Stravovanie zamestnancov“ ) zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov,
 §§ 616 – 620, ( „Akosť a mnoţstvo“, „Zodpovednosť za vady na predanej veci“ ),
§§ 628 - 630 ( „Darovacia zmluva„ ) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov,





nariadenie vlády SR č. 412/2007 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre ţiakov
s povinnou školskou dochádzkou,
vyhláška MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke
zariadení školského stravovania.

