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Z Á K O N

z 15. marca 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 312/ 2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 131/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 4 sa za slová „justičných čakate¾ov“
vkladá čiarka a slová „vyšších súdnych úradníkov“.

2. V § 2 ods. 6 sa za slová „justičných čakate¾ov“
vkladá čiarka a slová „právne vz�ahy vyšších súdnych
úradníkov“.

3. V § 5 ods. 2 druhej vete sa za slová „vo štvrtom
bode“ vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo zahraničných vecí“),“.

4. § 6 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Pôsobnos� úradu pre štátnu službu vo veciach

štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnan-
ca, ktorý vykonáva štátnu službu na ministerstve za-
hraničných vecí ustanovenú v odseku 2 písm. f), g), h),
j), m), n) a o), vykonáva služobný úrad, ktorým je
ministerstvo zahraničných vecí.“.

5. V § 7 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 7, ktorý
znie:
„7. Kancelária verejného ochrancu práv,“.

6. § 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Služobný predpis, ktorý vydá úrad pre štátnu

službu, určí, v ktorých prípadoch a za akých podmie-
nok plní úlohy osobného úradu osobný úrad iného
služobného úradu ako ten, v ktorom štátny zamestna-
nec vykonáva štátnu službu.“.

7. V § 9 ods. 3 sa slová „Ustanovenia odsekov 1 a 2
sa nevz�ahujú“ nahrádzajú slovami „Ustanovenie od-
seku 2 sa nevz�ahuje“.

8. V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a na vedúceho služobného úradu, ktorým je
ministerstvo zahraničných vecí“.

 9. V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slová „až vo štvrtom
bode“ vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je
ministerstvo zahraničných vecí,“.

10. V § 14 ods. 8 sa za slová „až vo štvrtom bode“
vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je minis-
terstvo zahraničných vecí,“.

11. V § 15 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové
písmeno e), ktoré znie:
„e) oznámenie o tom, či na služobné miesto v odbore

štátnej služby bude potrebné oprávnenie na obo-
znamovanie sa s utajovanými skutočnos�ami pod¾a
osobitného predpisu,9a)“.

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená
f) až h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

12. V § 15 ods. 5 piatej vete sa za slová „a vo štvrtom
bode“ vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je
ministerstvo zahraničných vecí,“.

13. § 15 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie

štátnozamestnaneckých miest na ministerstve zahra-
ničných vecí ustanoví všeobecne záväzný právny pred-
pis, ktorý vydá ministerstvo zahraničných vecí.“.

14. V § 25 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza
čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o štátneho
zamestnanca v stálej štátnej službe.“.

15. V § 30 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: „Na výberovom konaní na miesto
predstaveného, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzi-
ne a ktorého služobným úradom je ministerstvo zahra-
ničných vecí, sa môže zúčastni� iba štátny zamestna-
nec v stálej štátnej službe v tomto služobnom úrade.“.

16. V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré
znie:
„e) uplynula doba, na ktorú bol vymenovaný predsta-

vený, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine
a ktorého služobným úradom je ministerstvo za-
hraničných vecí.“.
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17. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 34a

Neplatené služobné vo¾no

Služobný úrad poskytne neplatené služobné vo¾no
štátnemu zamestnancovi, ktorý nasleduje manžela vy-
konávajúceho štátnu službu v cudzine alebo ktorý
nasleduje manžela do miesta výkonu verejnej služby,
ktoré je pod¾a pracovnej zmluvy v zahraničí.“.

18. V § 48 ods. 3 sa za slová „až vo štvrtom bode“
vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je minis-
terstvo zahraničných vecí,“.

19. V § 55 ods. 1 sa slová „finančnej a rozhodovacej“
nahrádzajú slovami „finančnej alebo rozhodovacej“.

20. V § 55 odsek 3 znie:
„(3) Štátny zamestnanec na štátnozamestnaneckom

mieste mimoriadnej významnosti je povinný deklaro-
va� v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho
manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj vtedy,
ak manželia uzatvorili dohodu o zúžení alebo rozšírení
zákonom ustanoveného rozsahu bezpodielového spo-
luvlastníctva alebo o správe spoločného majetku. Ak
manželia uzatvorili dohodu o zúžení alebo rozšírení
zákonom ustanoveného rozsahu bezpodielového spo-
luvlastníctva alebo o správe spoločného majetku, štát-
ny zamestnanec na štátnozamestnaneckom mieste mi-
moriadnej významnosti deklaruje majetkové pomery
svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od
svojich majetkových pomerov.“.

21. V § 55 odsek 5 znie:
„(5) Nedodržanie povinností pod¾a odsekov 2 a 3 sa

považuje za závažné služobné previnenie pod¾a § 60
ods. 2.“.

22. V § 59 ods. 3 sa za slová „prednášate¾skú čin-
nos�,“ vkladajú slová „prekladate¾skú činnos�,“.

23. V § 59 ods. 3 poslednej vete na konci sa slovo
„alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto
slová „alebo pre vyšší územný celok“.

24. V § 59 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

„(4) Obmedzenie pod¾a odseku 1 sa nevz�ahuje na
vykonávanie verejnej služby v cudzine štátnym za-
mestnancom, ktorému bolo poskytnuté neplatené slu-
žobné vo¾no.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

25. V § 77 ods. 2 piatej vete sa za slová „vo štvrtom
bode“ vkladajú slová „a na služobnom úrade, ktorým
je ministerstvo zahraničných vecí,“.

26. § 95 vrátane nadpisu znie:

„§ 95

Ďalší plat

(1) Štátnemu zamestnancovi patrí v každom polroku
kalendárneho roka ïalší plat v sume posledného
funkčného platu štátneho zamestnanca v mesiaci,
v ktorom sa mu ïalší plat poskytne, ak v príslušnom
polroku do 31. mája alebo do 30. novembra
a) vykonával štátnu službu aspoň 75 služobných dní

alebo 560 hodín služobného času,
b) štátnozamestnanecký pomer trvá,
c) mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie pod¾a

§ 61 ods. 2 písm. a) a b).

(2) Ďalší plat patrí aj štátnemu zamestnancovi, ktorý
splní podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. a)
k 30. júnu alebo k 31. decembru a spĺňa aj podmienky
ustanovené v odseku 1 písm. b) a c).

(3) Ďalší plat sa po splnení podmienok pod¾a odse-
ku 1 vyplatí v termíne určenom na výplatu platu za
máj alebo november. Štátnemu zamestnancovi, u kto-
rého sa postupuje pod¾a odseku 2, sa ïalší plat vyplatí
v termíne určenom na výplatu platu za mesiac jún
alebo december.

(4) Vykonávaním štátnej služby na účely poskytnu-
tia ïalšieho platu pod¾a odseku 1 písm. a) je aj čas
pod¾a § 73 ods. 1 písm. a) až h) a čas neprítomnosti
v štátnej službe z dôvodu choroby z povolania alebo
služobného úrazu, ktoré vznikli v služobnom úrade
alebo u jeho právneho predchodcu.“.

27. V § 98 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štát-
nu službu v sídle služobného úradu v cudzine a kto-
rému patrí funkčný plat pod¾a § 68, § 71 ods. 2, § 107
ods. 1 a § 108, sa 43 % funkčného platu poskytuje
v inej ako slovenskej mene; v prípade, ak mu patrí
funkčný plat pod¾a § 77 ods. 3, poskytuje sa mu 43 %
funkčného platu v inej ako slovenskej mene len vtedy,
ak sa prehlbovanie kvalifikácie uskutočňuje v krajine,
v ktorej je sídlo služobného úradu v cudzine.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3
až 6.

28. Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 105a

Odchodné

(1) Pri prvom skončení stálej štátnej služby po na-
dobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo inva-
lidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi v stálej
štátnej službe odchodné vo výške posledne priznaného
funkčného platu, ak jeho započítaná prax pod¾a § 81
ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) a § 159 ods. 2 dosiahla
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najmenej šes� rokov. Táto výmera odchodného sa zvy-
šuje za každý ïalší skončený rok započítanej praxe
o jednu polovicu posledného priznaného funkčného
platu, najviac do výšky desa�násobku funkčného platu
štátneho zamestnanca.

(2) Ak štátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté od-
chodné pod¾a osobitného predpisu,22a) poskytne sa mu
odchodné vo výške rozdielu sumy zistenej pod¾a odse-
ku 1 a sumy vyplatenej pod¾a osobitného predpi-
su.22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov, zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov a zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom
a záchrannom zbore.“.

29. Za § 108 sa vkladá § 108a a 108b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„Dôchodkové zabezpečenie štátnych
zamestnancov

§ 108a

Príplatok za štátnu službu k dôchodku

(1) Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe má
nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku, ak
a) skončil vykonávanie stálej štátnej služby a 
b) má nárok na výplatu starobného dôchodku alebo

invalidného dôchodku.

(2) Nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku
má aj
a) manželka, ktorá má nárok na vdovský dôchodok po

zomretom štátnom zamestnancovi v stálej štátnej
službe,

b) manžel, ktorý má nárok na vdovecký dôchodok po
zomretej štátnej zamestnankyni v stálej štátnej
službe,

c) nezaopatrené die�a, ktoré má nárok na sirotský
dôchodok po zomretom rodičovi, ktorý bol štátnym
zamestnancom v stálej štátnej službe, alebo neza-
opatrené die�a, ktoré má nárok na sirotský dô-
chodok po štátnom zamestnancovi v stálej štátnej
službe, ktorý prevzal die�a do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivos� rodičov, ak bolo die�a v čase
jeho smrti naňho prevažne odkázané výživou, ktorú
zo závažných príčin nemohli zabezpeči� rodičia.

(3) Výška príplatku za štátnu službu k starobnému
dôchodku, invalidnému dôchodku, k vdovskému dô-
chodku, vdoveckému dôchodku a k sirotskému dô-
chodku za každý rok praxe započítanej pod¾a § 81
ods. 1 a odseku 2 písm. a) až g) a § 159 ods. 2 je 1,25 %
priznaného dôchodku. Za každý ïalší celý mesiac
započítanej praxe patrí štátnemu zamestnancovi prí-
platok za štátnu službu k dôchodku vo výške 1/12
z 1,25 % priznaného dôchodku.

§ 108b

Zvyšovanie príplatku za štátnu službu k dôchodku

Priznaný príplatok za štátnu službu k dôchodku sa
zvýši o ustanovené percento a o ustanovenú pevnú
sumu zvýšenia dôchodku. Zvýšený príplatok za štátnu
službu k dôchodku patrí odo dňa, od ktorého patrí
zvýšenie dôchodku.“.

30. V § 153 sa vypúš�a odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1
a 2.

31. V § 154 ods. 1 sa za slovo „predchodcov“ vklada-
jú slová „alebo ak odpracoval v uvedených úradoch
aspoň dva roky v posledných piatich rokoch,“.

32. Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý znie:

„§ 155a

Na zamestnanca krajského úradu alebo okresného
úradu, ktorý vykonáva činnosti, ktoré prejdú na samo-
správny kraj alebo obec, sa vz�ahuje osobitný pred-
pis.32a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a) Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona

č. 118/2002 Z. z.“

33. V § 156 odsek 2 znie:
„(2) Zamestnanec, ktorý je k 1. aprílu 2002 vedúcim

zamestnancom, plní úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo 4
a spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a)
až h), stáva sa na základe vymenovania a po zložení
s¾ubu štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej služ-
be; úlohy predstaveného pod¾a tohto zákona plní do
vymenovania predstaveného na základe výberového
konania pod¾a § 30, ktoré sa uskutoční najneskôr do
dvoch rokov od 1. apríla 2002.“.

34. V § 159 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To
platí aj pre zamestnanca, u ktorého sa postupuje pod¾a
§ 159a.“.

35. Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:

„§ 159a

(1) Zamestnancovi, u ktorého sa postupuje pod¾a
§ 154 alebo § 155 a ktorému zamestnávate¾ v čase pred
1. aprílom 2002 udelil pod¾a osobitného predpisu32b)
výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzde-
lania, na účely tohto zákona zostáva táto výnimka
zachovaná a § 14 ods. 3 písm. a) sa po 1. apríli 2002
u neho neuplatní. To platí, ak štátny zamestnanec
v služobnom úrade v rámci opisu činnosti príslušného
štátnozamestnaneckého miesta vykonáva najnároč-
nejšiu činnos�, ktorá má rovnakú alebo porovnate¾nú
náročnos� z h¾adiska potrebných kvalifikačných pred-
pokladov vzdelania, miery zložitosti, zodpovednosti,
psychickej a fyzickej zá�aže ako najnáročnejšia čin-
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nos� ním vykonávaná pred 1. aprílom 2002 a na jej
vykonávanie nespĺňal ustanovený kvalifikačný pred-
poklad vzdelania pod¾a § 14.

(2) Štátny zamestnanec, u ktorého sa postupuje
pod¾a odseku 1 a ktorý do 31. marca 2002 dosiahol
menej ako 50 rokov veku, je povinný najneskôr do
31. decembra 2005 zača� štúdium, ktorého absolvova-
ním si doplní kvalifikačný predpoklad vzdelania usta-
novený pre funkciu, do ktorej je vymenovaný; toto
štúdium musí absolvova� najneskôr do 31. decembra
2010. Služobný úrad štátnemu zamestnancovi po
úspešnom absolvovaní štúdia prehodnotí započítanú
prax pod¾a § 81.

(3) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamest-
nanca sa skončí najneskôr 31. decembra 2005, ak
nezačne štúdium pod¾a odseku 2, alebo najneskôr
31. decembra 2010, ak úspešne neabsolvuje štúdium
pod¾a odseku 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b) § 5 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992

Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových
a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení ne-
skorších predpisov.“.

36. Doterajší text § 164 sa označuje ako odsek 1
a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ďalší plat pod¾a § 95 patrí štátnemu zamestnan-
covi v kalendárnom roku
a) 2003 len v druhom polroku v sume funkčného

platu,
b) 2004 v prvom polroku v sume funkčného platu

a v druhom polroku v sume 0,5 funkčného platu.“.

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy sa mení a dopĺňa
takto:

1. V § 22 odsek 2 znie:
„(2) Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej re-

publiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je
predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slo-
venskej republiky na návrh vlády.“.

2. V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7,
ktoré znejú:

„(3) Na čele Úradu pre štátnu službu je predseda,

ktorého, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitným
predpisom,1a) vymenúva a odvoláva prezident Sloven-
skej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie pred-
sedu Úradu pre štátnu službu je pä� rokov.

 (4) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu
Úradu pre štátnu službu, ak
a) je zdravotne nespôsobilý plni� povinnosti predsedu

Úradu pre štátnu službu aspoň šes� po sebe nasle-
dujúcich mesiacov,

b) prestal spĺňa� predpoklady ustanovené osobitným
predpisom1a) alebo

c) porušuje povinnosti ustanovené všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi.

 (5) Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu
službu, ktorý bol odvolaný z funkcie pod¾a odseku 4,
sa skončí dňom uvedeným v rozhodnutí prezidenta
Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta Sloven-
skej republiky je konečné a nemožno sa ïalej proti
nemu odvola�.

 (6) Predseda Úradu pre štátnu službu sa môže svo-
jej funkcie vzda�, a to písomným oznámením o vzdaní
sa funkcie predsedu Úradu pre štátnu službu. Písom-
né oznámenie doručuje prezidentovi Slovenskej repub-
liky najneskôr pred dňom, ktorý uvádza ako deň skon-
čenia funkcie.

 (7) Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu
službu, ktorý sa vzdal funkcie pod¾a odseku 6, sa
skončí dňom uvedeným v oznámení o vzdaní sa funk-
cie predsedu Úradu pre štátnu službu. Ak predseda
Úradu pre štátnu službu dátum skončenia svojej funk-
cie neuviedol, funkčné obdobie sa skončí dňom doru-
čenia oznámenia prezidentovi Slovenskej republiky
alebo dňom, ktorý určí prezident Slovenskej republi-
ky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 14 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 8
až 10.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. marca 2002

o odbornej skúške pois�ovacieho makléra, pois�ovacieho agenta a aktuára
a o poplatku za jej vykonanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pod¾a
§ 13 ods. 17 a § 37 ods. 14 zákona č. 95/2002 Z. z.
o pois�ovníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov ustanovuje:

§ 1

Obsah odbornej skúšky pois�ovacieho makléra
a pois�ovacieho agenta, ktorý vykonáva

sprostredkovanie poistenia pre viac
ako jednu pois�ovňu

Obsahom odbornej skúšky pois�ovacieho makléra
a pois�ovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredko-
vanie poistenia pre viac ako jednu pois�ovňu, je pre-
verenie znalostí žiadate¾a
a) zo všeobecne záväzných právnych predpisov upra-

vujúcich 
1. oblas� pois�ovníctva,
2. občianskoprávne vz�ahy v oblasti poistenia,
3. zdaňovanie v oblasti pois�ovníctva,

b) z teórie poistenia,
c) zo základov finančnej matematiky,
d) o slovenskom finančnom trhu a najvýznamnejších

zahraničných finančných trhoch.

§ 2

Obsah odbornej skúšky aktuára

Obsahom odbornej skúšky aktuára je preverenie
znalostí žiadate¾a
a) zo všeobecne záväzných právnych predpisov upra-

vujúcich
1. spôsob a skladbu finančného umiestnenia tech-

nických rezerv,
2. výpočet solventnosti pois�ovne,
3. zdaňovanie v oblasti pois�ovníctva,
4. účtovníctvo pois�ovne,

b) z poistnomatematických a štatistických metód po-
užívaných pri
1. výpočte sadzieb poistného v životnom poistení

a neživotnom poistení,
2. určovaní výšky technických rezerv pois�ovne

a rozdelenia výnosov z finančného umiestnenia
technických rezerv v životnom poistení medzi po-
is�ovňou a poistníkom,

3. určovaní umiestnenia poistnomatematických re-
zerv v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z poist-
ných zmlúv,

4. zais�ovacej činnosti,

5. posudzovaní poistného rizika,
c) z finančnej matematiky,
d) o slovenskom finančnom trhu a najvýznamnejších

zahraničných finančných trhoch.

Spoločné ustanovenia

§ 3

 Odborná skúška pois�ovacieho makléra a pois�ova-
cieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie pois-
tenia pre viac ako jednu pois�ovňu, a odborná skúška
aktuára majú písomnú čas� a ústnu čas�.

§ 4

(1) Odborné skúšky pod¾a § 3 sa konajú najmenej
raz v kalendárnom roku. Úrad pre finančný trh (ïalej
len „úrad“) vyhlasuje v periodickej tlači s celoštátnou
pôsobnos�ou termín, miesto konania odborných skú-
šok pod¾a § 3 a adresu, na ktorú sa podávajú prihláš-
ky, a to najmenej 60 dní pred konaním odborných
skúšok pod¾a § 3.

(2) Odborné skúšky pod¾a § 3 zabezpečuje úrad
alebo ním poverená právnická osoba.

(3) Písomná prihláška na odborné skúšky pod¾a § 3
obsahuje meno a priezvisko žiadate¾a, adresu jeho
trvalého pobytu, dátum jeho narodenia a označenie
odbornej skúšky pod¾a § 3, na ktorú sa prihlasuje.
Prihláška sa podáva najneskôr 30 dní pred termínom
konania odbornej skúšky. Prílohou prihlášky je do-
klad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúš-
ky.

§ 5

(1) Úrad alebo ním poverená právnická osoba pozve
žiadate¾a na odbornú skúšku najneskôr 15 dní pred
termínom konania odbornej skúšky, ak podal písom-
nú prihlášku a zaplatil poplatok za vykonanie odbor-
nej skúšky. 

(2) Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je
5000 Sk.

§ 6

Odborná skúška je neverejná a koná sa pred skú-
šobnou komisiou, ktorá má pä� členov. Predsedu,
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podpredsedu a ïalších troch členov skúšobnej komisie
vymenúva a odvoláva generálny riadite¾ úradu.

§ 7

(1) O priebehu a výsledkoch odbornej skúšky vyho-
toví skúšobná komisia do desiatich dní po jej vykonaní
zápisnicu o vykonaní odbornej skúšky, ktorú odovzdá
úradu spolu s dokladmi z odbornej skúšky.

(2) Výsledok odbornej skúšky skúšobná komisia
písomne oznámi žiadate¾ovi do 15 dní po jej vykonaní.
Na požiadanie umožní úrad žiadate¾ovi nahliadnu� do
jeho výsledkov z odbornej skúšky s výnimkou zápisni-
ce o hlasovaní skúšobnej komisie.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

František Hajnovič v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 21. marca 2002

o stredných školách požiarnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“) pod¾a § 19 ods. 2 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi a po dohode s Minister-
stvom školstva Slovenskej republiky pod¾a § 55 záko-
na č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných
škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
ustanovuje:

Riadenie a vykonávanie
výchovno-vzdelávacej  č innost i

§ 1

(1) Strednú školu požiarnej ochrany (ïalej len „ško-
la“) riadi riadite¾ školy. Riadite¾a školy do funkcie
vymenúva a z funkcie odvoláva prezident Hasičského
a záchranného zboru (ïalej len „prezident zboru“).

(2) Riadite¾ školy zabezpečuje dodržiavanie všeobec-
ne záväzných právnych predpisov, učebných plánov
a učebných osnov, odbornú a pedagogickú úroveň
výchovno-vzdelávacej činnosti školy, efektívne využí-
vanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti
školy a riadne hospodárenie s majetkom v užívaní
školy.

(3) Riadite¾ školy rozhoduje najmä o
a) prijatí na školu,
b) oslobodení od povinnosti dochádza� do školy,
c) oslobodení od štúdia jednotlivých vyučovacích

predmetov,
d) umožnení štúdia pod¾a individuálneho študijného

plánu,
e) prerušení štúdia,
f) povolení opakova� ročník,
g) uložení výchovných a disciplinárnych opatrení,
h) povolení vykona� opravnú skúšku,
i) povolení vykona� komisionálnu skúšku,
j) prestupe na inú školu,

k) oznámení zákonnému zástupcovi alebo zamestná-
vate¾ovi, že žiak si neplní povinnosti v súlade so
školským poriadkom.

(4) Riadite¾ školy predkladá prezídiu Hasičského
a záchranného zboru (ïalej len „prezídium zboru“) na
vyjadrenie najmä
a) návrh na počet prijímaných žiakov,
b) návrh na zavedenie študijných odborov a ich zame-

raní, na úpravy v učebných plánoch a v skladbe
vyučovaných volite¾ných predmetov,

c) informácie o pedagogicko-organizačnom a mate-
riálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu,

d) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
e) návrh rozpočtu školy,
f) správu o výsledkoch hospodárenia školy.

(5) V škole sa zriaïuje funkcia zástupcu riadite¾a
školy; do funkcie ho vymenúva a z funkcie odvoláva
prezident zboru na návrh riadite¾a školy. Zástupca
riadite¾a školy zastupuje riadite¾a školy v čase jeho
neprítomnosti v plnom rozsahu práv, povinností
a zodpovednosti okrem záležitostí, ktoré si riadite¾
školy vyhradil.

(6) Riadite¾ školy zriaïuje pedagogickú radu a pred-
metové komisie ako svoje poradné orgány. Pod¾a po-
trieb a podmienok školy môže riadite¾ školy zriadi� aj
iné poradné orgány.

(7) Riadite¾ školy umožňuje zriadenie a činnos� žiac-
kej rady.

§ 2

Výchovno-vzdelávaciu činnos� v škole vykonávajú
pedagogickí zamestnanci a ïalší príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru (ïalej len „príslušník zboru“)
s osobitnou odbornou spôsobilos�ou.1)

§ 3

Druhy, formy a priebeh štúdia

(1) Škola pripravuje žiakov na vykonávanie povolaní
a činností na úseku požiarnej ochrany a poskytuje im
úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné
vzdelanie.

(2) Štúdium na škole sa organizuje ako denné štú-
dium absolventov základných škôl (ïalej len „denné
štúdium“) alebo ako štúdium popri zamestnaní, ktoré
sa organizuje ako nadstavbové štúdium absolventov
stredných odborných učilíš� (ïalej len „nadstavbové
štúdium“), a pomaturitné špecializačné štúdium ab-
solventov stredných odborných škôl (ïalej len „poma-
turitné špecializačné štúdium“). Štúdium popri za-
mestnaní sa organizuje ako dia¾kové a externé.

1) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
v znení neskorších predpisov.
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(3) Štúdium v študijných odboroch denného štúdia
trvá štyri roky.

(4) Štúdium popri zamestnaní trvá najmenej dva
roky.

(5) Absolvovaním denného štúdia alebo nadstavbo-
vého štúdia získava žiak úplné stredné odborné vzde-
lanie.

(6) Absolvovaním pomaturitného špecializačného
štúdia získava žiak vyššie odborné vzdelanie.

(7) Škola zabezpečuje aj ïalšie vzdelávanie, odbornú
prípravu a prehlbovanie kvalifikácie príslušníkov zbo-
ru a zamestnancov hasičských jednotiek.

Organizácia štúdia

§ 4

(1) Škola vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti za-
bezpečuje teoretické vyučovanie a praktické vyučova-
nie.

(2) Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa
uskutočňujú pod¾a učebných plánov a učebných os-
nov.

(3) Vyučovacia hodina teoretického vyučovania
a praktického vyučovania trvá 45 minút; ak sa prak-
tické vyučovanie vykonáva mimo priestorov školy, mô-
že vyučovacia hodina trva� 60 minút.

(4) Škola v praktickom vyučovaní uskutočňuje spo-
jenie výchovy a vzdelávania s praxou, osvojenie odbor-
ných zručností, návykov a získanie schopností využí-
va� teoretické vedomosti a poznatky v praxi.

(5) Podrobnosti o organizácii štúdia upravuje škol-
ský poriadok, ktorý vydáva prezídium zboru.

§ 5

(1) Na denné štúdium možno prija� uchádzača o štú-
dium (ïalej len „uchádzač“), ktorý úspešne skončil
základnú školu.

(2) Na nadstavbové štúdium možno prija� uchádza-
ča, ktorý má stredné odborné vzdelanie.

(3) Na pomaturitné špecializačné štúdium možno
prija� uchádzača, ktorý má úplné stredné odborné
vzdelanie.

(4) Riadite¾ školy navrhuje prezídiu zboru profilové
predmety na prijímacie skúšky na nasledujúci školský
rok a zverejňuje ich do 15. októbra. Profilové predmety
na prijímacie skúšky schva¾uje prezident zboru.

(5) Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podáva
prihlášku na školu na nasledujúci školský rok do
10. marca.

(6) Riadite¾ školy písomne oznámi uchádzačovi ter-
mín, rozsah, obsah a formu prijímacej skúšky najne-
skôr 14 dní pred jej konaním. Prijímacia skúška na
ostatné formy štúdia sa uskutočňuje spravidla v prvý
týždeň júla na nasledujúci školský rok.

 (7) Riadite¾ školy navrhuje kritériá a podmienky
prijatia na štúdium. Ak je potrebné na prijatie uchá-

dzača overi� špeciálne zručnosti alebo schopnosti, ria-
dite¾ školy navrhuje požadované špeciálne zručnosti
alebo schopnosti a termín ich overenia. Overenie špe-
ciálnych zručností alebo schopností sa uskutoční pred
konaním prijímacej skúšky. Kritériá a podmienky pri-
jatia na štúdium, ako aj požadované špeciálne zruč-
nosti alebo schopnosti schva¾uje prezident zboru.

 (8) Uchádzač je povinný najneskôr v deň konania
prijímacej skúšky predloži� doklad o ukončení poža-
dovaného stupňa vzdelania. Ak ide o denné štúdium,
je to vysvedčenie z prvého polroka deviateho ročníka
základnej školy. Ak ide o nadstavbové štúdium, je to
výučný list. Ak ide o pomaturitné špecializačné štú-
dium, je to maturitné vysvedčenie.

 (9) Riadite¾ školy navrhuje kritériá na prijatie
uchádzača bez prijímacej skúšky alebo jej časti. Ak je
prihlásených viac uchádzačov, ako možno na prísluš-
ný študijný odbor prija�, možno bez prijímacích skú-
šok prija� najviac 70 % uchádzačov na jednu triedu.
Kritériá na prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky
alebo jej časti schva¾uje a oznamuje prezident zboru
najneskôr v termíne pod¾a odseku 4.

(10) Riadite¾ školy oznámi rozhodnutie o prijatí na
štúdium uchádzačovi bez prijímacej skúšky pod¾a od-
seku 9 najneskôr 14 dní pred termínom konania pri-
jímacej skúšky.

(11) Riadite¾ školy do troch dní odo dňa konania
prijímacej skúšky rozhodne o prijatí uchádzača. Roz-
hodnutie o prijatí alebo o možnosti zúčastni� sa na
prijímacej skúške v náhradnom termíne riadite¾ školy
písomne oznámi uchádzačovi alebo jeho zákonnému
zástupcovi do 14 dní odo dňa konania prijímacej skúš-
ky.

(12) Podmienkou prijatia uchádzača je prijatie bez
prijímacej skúšky pod¾a odseku 9 alebo úspešné ab-
solvovanie prijímacej skúšky.

(13) Výsledky prijímacej skúšky platia len v škol-
skom roku, na ktorý sa skúška vykonala.

(14) Riadite¾ školy na ústne požiadanie umožní
uchádzačovi alebo jeho zákonnému zástupcovi nazrie�
do hodnotenia jeho písomnej prijímacej skúšky do
desiatich dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

(15) Po rozhodnutí o prijatí riadite¾ školy zverejní na
škole zoznam všetkých prijatých a neprijatých uchá-
dzačov. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov pod¾a
celkového počtu bodov získaných pri prijímacej skúš-
ke a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúš-
ku úspešne, alebo neúspešne.

(16) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov
nemôže zúčastni� na prijímacej skúške v riadnom
termíne, určí riadite¾ školy náhradný termín najne-
skôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na
prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo jeho zákon-
ný zástupca riadite¾ovi školy najneskôr v deň konania
prijímacej skúšky v riadnom termíne. Riadite¾ školy
v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, kto-
rých prijíma do prvého ročníka.
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§ 6

Klasifikácia a hodnotenie počas štúdia

(1) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích pred-
metoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 — výborný,
2 — chválitebný,
3 — dobrý,
4 — dostatočný,
5 — nedostatočný.

(2) Hodnotenie sa uskutočňuje z jednotlivých vyučo-
vacích predmetov priebežne počas štúdia; klasifikácia
žiaka z jednotlivých vyučovacích predmetov sa usku-
točňuje počas štúdia v každom ročníku dvakrát.

(3) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 — ve¾mi dobré,
2 — uspokojivé,
3 — menej uspokojivé,
4 — neuspokojivé.

(4) Ak nemožno žiaka klasifikova� v riadnom termí-
ne, najmä pre jeho neprítomnos� na vyučovaní, riadite¾
školy určí na jeho klasifikovanie náhradný termín.
Náhradný termín klasifikovania sa určí spravidla do
dvoch mesiacov po skončení riadneho klasifikačného
obdobia.

(5) Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochyb-
nosti o správnosti klasifikácie, môže do troch dní odo
dňa, keï sa dozvedel jej výsledok, požiada� riadite¾a
školy o komisionálne preskúšanie. Ak je vyučujúcim
riadite¾ školy, žiados� žiaka alebo jeho zákonného
zástupcu o komisionálne preskúšanie zašle do troch
dní prezídiu zboru. O komisionálnom preskúšaní
v tomto prípade rozhoduje prezident zboru.

(6) Žiaka nemožno komisionálne preskúša�, ak už
bol z toho istého vyučovacieho predmetu v klasifikač-
nom období raz komisionálne preskúšaný. Riadite¾
školy môže nariadi� komisionálne preskúšanie žiaka
z vlastného podnetu.

(7) Podrobnosti o klasifikácii a hodnotení počas štú-
dia upravuje klasifikačný poriadok, ktorý vydá prezí-
dium zboru.

§ 7

Komisionálne skúšky

(1) Žiak je klasifikovaný na základe výsledkov komi-
sionálnej skúšky, ak
a) je skúšaný v náhradnom termíne,
b) sám alebo jeho zákonný zástupca požiada o komi-

sionálne preskúšanie,
c) preskúšanie nariadil riadite¾ školy,
d) koná opravnú skúšku pod¾a § 8.

(2) Termín konania komisionálnej skúšky určí riadi-
te¾ školy.

(3) Riadite¾ školy vymenúva komisiu pre komisionál-
nu skúšku. Komisia je najmenej trojčlenná a má ne-
párny počet členov. Členmi komisie sú predseda, skú-
šajúci učite¾, ktorým je spravidla učite¾ vyučujúci
príslušný predmet, a učite¾, ktorý má aprobáciu na
skúšaný predmet alebo príbuzný predmet.

(4) Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda
komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok
je pre klasifikáciu žiaka konečný. O priebehu a výsled-
ku komisionálnej skúšky sa vyhotovuje písomný pro-
tokol.

§ 8

Opravné skúšky

(1) Žiak, ktorý bol klasifikovaný na záver školského
roku najviac z dvoch vyučovacích predmetov stupňom
nedostatočný, môže so súhlasom riadite¾a školy vyko-
na� z týchto predmetov opravnú skúšku. Termín
opravnej skúšky určí riadite¾ školy.

(2) Žiados� o povolenie vykona� opravnú skúšku
podá žiak alebo jeho zákonný zástupca písomne riadi-
te¾ovi školy do troch dní odo dňa, keï bol oboznámený
s výsledkami klasifikácie. Opravnú skúšku môže žiak
vykona� iba raz.

§ 9

Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý pro-
spel pri klasifikácii pod¾a § 6 ods. 1 zo všetkých
povinných predmetov.

(2) Ak žiak v školskom roku neprospel najviac
z dvoch vyučovacích predmetov a neurobil ani oprav-
nú skúšku z týchto predmetov, riadite¾ školy môže na
základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného
zástupcu povoli� opakovanie ročníka.

(3) Ak žiak v školskom roku neprospel z viacerých
ako dvoch vyučovacích predmetov, riadite¾ školy môže
na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákon-
ného zástupcu povoli� opakovanie ročníka.

(4) Žiak môže opakova� každý ročník štúdia iba raz.

§ 10

Prerušenie štúdia

(1) Štúdium možno preruši� na základe písomnej
žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu z váž-
nych zdravotných, rodinných alebo pracovných dôvo-
dov.

(2) O prerušení štúdia rozhoduje riadite¾ školy.

(3) Štúdium možno preruši� najviac na tri roky.

(4) Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje
žiak v tom ročníku, v ktorom štúdium prerušil. Ak
štúdium prerušil po úspešnom ukončení ročníka, na-
stúpi po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledu-
júceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul
v priebehu školského roka, riadite¾ školy umožní žia-
kovi dodatočne vykona� skúšky za príslušné obdobie.

(5) Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na
žiados� žiaka alebo jeho zákonného zástupcu preruše-
nie štúdia ukonči� aj pred uplynutím určeného času
prerušenia.

(6) Ak sa žiakovi štúdium prerušilo, prestáva by�
žiakom školy počas prerušenia štúdia.
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(7) Štúdium nemožno preruši� žiakovi, ktorý opaku-
je ročník a nebol klasifikovaný v klasifikačnom období
z dôvodov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 a ktorý
písomne neodôvodnil svoju neprítomnos� na vyučova-
ní alebo v náhradnom termíne klasifikácie. Na takého
žiaka sa prihliada, akoby štúdium zanechal [§ 11
písm. b)].

(8) Ak žiak neoznámi najneskôr v deň, keï mal na
štúdium nastúpi� po prerušení štúdia, dôvod nenastú-
penia na štúdium, prestáva by� žiakom školy dňom
nasledujúcim po dni určeného nástupu na štúdium po
prerušení štúdia.

§ 11

Ukončenie štúdia

Žiak ukončí štúdium na škole, ak
a) úspešne vykonal maturitnú skúšku alebo absol-

ventskú skúšku,
b) zanechal štúdium,
c) prestúpil na inú školu,
d) bol vylúčený zo štúdia.

§ 12

Maturitná skúška a absolventská skúška

(1) Denné štúdium a nadstavbové štúdium na získa-
nie úplného stredného odborného vzdelania sa ukon-
čia úspešným vykonaním maturitnej skúšky.2)

(2) Pomaturitné špecializačné štúdium na získanie
vyššieho odborného vzdelania sa ukončí úspešným
vykonaním absolventskej skúšky.3)

(3) Podmienkou vykonania maturitnej skúšky alebo
absolventskej skúšky je úspešné ukončenie posledné-
ho ročníka štúdia.

(4) Riadite¾ školy navrhuje termín maturitnej skúš-
ky a absolventskej skúšky. Termín maturitnej skúšky
a absolventskej skúšky schva¾uje prezident zboru.

Organizácia maturi tnej  skúšky
a absolventskej  skúšky

§ 13

(1) Maturitná skúška je odborná skúška, na ktorej
sa overuje úroveň získaných teoretických vedomostí a
praktických zručností žiaka a úroveň jeho prípravy na
vykonávanie povolania.

(2) Maturitná skúška sa skladá z písomnej skúšky
a z ústnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,
zo skúšky z odborných predmetov a z ústnej skúšky
z volite¾ného predmetu.

(3) Maturitná skúška z odborných predmetov sa
skladá z teoretickej časti a z praktickej časti.

(4) Teoretická čas� maturitnej skúšky z odborných
predmetov je ústne overenie vedomostí žiaka z témy,

ktorú si vyžrebuje, prípadne z témy vo vz�ahu k prak-
tickej časti skúšky. 

(5) Praktická čas� maturitnej skúšky z odborných
predmetov je overenie zručností žiaka z vyžrebovanej
témy alebo z určenej témy a overenie schopností apli-
kova� získané vedomosti na konkrétnom riešení zada-
nej úlohy. Súčas�ou praktickej časti maturitnej skúš-
ky z odborných predmetov môže by� písomné alebo
grafické riešenie úlohy, obhajoba komplexnej odbornej
práce žiaka alebo skupiny žiakov, ktorú vypracovali
v priebehu štúdia.

(6) Riadite¾ školy určí odborné predmety a volite¾né
predmety maturitnej skúšky v súlade s učebnými
plánmi jednotlivých druhov štúdia.

(7) Na ústnu skúšku maturitnej skúšky schva¾uje
riadite¾ školy pre každý predmet najmenej 25 tém
a určí učebné pomôcky, ktoré môže žiak používa�.

(8) Maturitná skúška a absolventská skúška sa ko-
najú v riadnom skúšobnom období v júni, v mimoriad-
nom skúšobnom období v septembri alebo vo februári
nasledujúceho školského roku.

(9) Písomná maturitná skúška sa koná v apríli.

§ 14

(1) Absolventská skúška je komplexná odborná
skúška, na ktorej sa overuje úroveň teoretických ve-
domostí a praktických zručností žiaka a úroveň jeho
prípravy na vykonávanie povolania. Obsahuje písom-
nú absolventskú prácu a jej obhajobu a komplexnú
skúšku z odborných predmetov, ktoré určuje riadite¾
školy.

(2) Zadanie a vedúceho písomnej absolventskej prá-
ce žiaka určuje riadite¾ školy spravidla v prvom pol-
roku posledného ročníka štúdia.

(3) Na komplexnú skúšku z odborných predmetov
schva¾uje riadite¾ školy najmenej 30 tém a určuje
učebné pomôcky, ktoré môže žiak používa�.

(4) Na základe úspešného vykonania absolventskej
skúšky ude¾uje škola absolventovi absolutórium.

§ 15

(1) Maturitná skúška a absolventská skúška sú ve-
rejné okrem písomnej maturitnej skúšky.

(2) Ústna skúška sa organizuje po skupinách tak,
aby ju žiak ukončil v jednom dni. Skúšobná komisia
môže v jednom dni vyskúša�
a) na maturitnej skúške najviac 9 žiakov,
b) na absolventskej skúške najviac 12 žiakov.

(3) Žiak posledného ročníka štúdia do konca febru-
ára písomne oznámi triednemu učite¾ovi volite¾né
predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Ak žiak
v tomto termíne neoznámi predmet, ktorý si zvolil, určí
mu ho triedny učite¾.

(4) Žiak posledného ročníka štúdia, ktorý dobrovo¾-

2) § 8 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
3) § 8 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb.
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ne koná maturitnú skúšku z ïalšieho vyučovacieho
predmetu, písomne oznámi triednemu učite¾ovi do
konca februára predmet, ktorý si na skúšku zvolil.

(5) Písomná maturitná skúška trvá 240 minút.

(6) Príprava na ústnu maturitnú skúšku aj absol-
ventskú skúšku trvá najviac 30 minút.

(7) Ústna maturitná skúška z jedného vyučovacieho
predmetu trvá najviac 20 minút.

(8) Obhajoba písomnej absolventskej práce trvá naj-
viac 30 minút; komplexná skúška z odborných pred-
metov trvá najviac 25 minút.

§ 16

(1) Žiak, ktorý sa z vážnych zdravotných, rodinných
alebo pracovných dôvodov nedostavil na maturitnú
skúšku alebo na absolventskú skúšku, je povinný
poda� písomné ospravedlnenie riadite¾ovi školy najne-
skôr do troch dní odo dňa konania maturitnej skúšky
alebo absolventskej skúšky. Ak riadite¾ školy žiaka
ospravedlní, určí mu náhradný termín na vykonanie
maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.

(2) Ak žiak svoju neúčas� na maturitnej skúške ale-
bo na absolventskej skúške neospravedlní v lehote
uvedenej v odseku 1 alebo ak jeho ospravedlnenie sa
neuznalo, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po
dni maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky
štúdium zanechal.

(3) Žiak môže maturitnú skúšku alebo absolventskú
skúšku vykona� najneskôr do troch rokov odo dňa,
keï úspešne skončil posledný ročník štúdia.

§ 17

(1) Ak sa žiak správa počas maturitnej skúšky alebo
absolventskej skúšky v rozpore so školským poriad-
kom, predseda skúšobnej komisie alebo v jeho neprí-
tomnosti podpredseda skúšobnej komisie skúšku žia-
ka preruší.

(2) Predseda skúšobnej komisie po prerokovaní s jej
členmi posúdi správanie žiaka počas maturitnej skúš-
ky alebo absolventskej skúšky a rozhodne o ïalšom
pokračovaní skúšky alebo o ukončení skúšky.

(3) Ak predseda skúšobnej komisie nepovolí žiakovi
z dôvodov uvedených v odseku 1 ïalej pokračova�
v skúške, žiak opakuje skúšku alebo jej čas� v náhrad-
nom termíne, ktorý určí riadite¾ školy.

Skúšobná komisia

§ 18

(1) Maturitná skúška a absolventská skúška sa ko-
najú pred skúšobnou komisiou.

(2) Skúšobná komisia má stálych členov a ïalších
členov. Stálymi členmi sú predseda, podpredseda
a triedny učite¾. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú
skúšajúci učite¾ a prísediaci učite¾.

(3) Riadite¾ školy môže na maturitnú skúšku alebo
na absolventskú skúšku prizva� odborníkov z praxe.

§ 19

(1) Predsedu skúšobnej komisie vymenúva prezi-
dent zboru. Predsedom skúšobnej komisie môže by�
príslušník zboru s osobitnou odbornou spôsobilos�ou,
ktorý má najmenej pä� rokov praxe, alebo odborník
z oblasti ochrany pred požiarmi. Predsedu skúšobnej
komisie nemožno vymenova� z pedagogických zamest-
nancov školy, na ktorej sa skúška koná.

(2) Predsedom skúšobnej komisie na maturitnej
skúške alebo na absolventskej skúške konanej v ná-
hradnom termíne je riadite¾ školy alebo jeho zástupca.

(3) Podpredsedu a ïalších členov skúšobnej komisie
vymenúva riadite¾ školy z pedagogických zamestnan-
cov školy. Za podpredsedu skúšobnej komisie možno
vymenova� len pedagogického zamestnanca školy, kto-
rý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe.

(4) Prísediaceho učite¾a na každý predmet ústnej
maturitnej skúšky a absolventskej skúšky určí riadite¾
školy z učite¾ov školy, ktorí učia daný predmet.

§ 20

(1) Predseda skúšobnej komisie riadi prácu komisie,
kontroluje pripravenos� skúšky a hodnotí úroveň
a klasifikáciu skúšky.

(2) Ak predseda skúšobnej komisie nemôže z váž-
nych dôvodov funkciu vykonáva�, zastupuje ho pod-
predseda komisie.

(3) Otázky kladie žiakovi spravidla skúšajúci učite¾,
ktorý vyučuje predmet, z ktorého je žiak skúšaný.
Ostatní prítomní, ktorí nie sú členmi skúšobnej komi-
sie, môžu dáva� žiakovi otázky len so súhlasom pred-
sedu skúšobnej komisie; nepodie¾ajú sa však na hod-
notení žiaka.

(4) Predseda skúšobnej komisie po skončení skúšok
zvolá záverečnú poradu skúšobnej komisie, na ktorej
zhodnotí priebeh a celkovú úroveň skúšok, a vyhotoví
o tom písomný záznam.

Klasi f ikácia a hodnotenie maturi tnej
skúšky a absolventskej  skúšky

§ 21

(1) Prospech žiaka na maturitnej skúške alebo na
absolventskej skúške sa klasifikuje týmito stupňami:
1 — výborný,
2 — chválitebný,
3 — dobrý,
4 — dostatočný,
5 — nedostatočný.

(2) Klasifikáciu žiaka schva¾uje na návrh skúšajúce-
ho učite¾a skúšobná komisia hlasovaním. Pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie. 

(3) Písomnú maturitnú skúšku klasifikujú vyučujú-
ci príslušných predmetov.
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(4) Klasifikácia z písomnej maturitnej skúšky sa
zoh¾adní pri výslednom hodnotení žiaka v príslušnom
predmete. Ak má žiak z písomnej maturitnej skúšky
stupeň prospechu nedostatočný, koná písomnú matu-
ritnú skúšku aj ústnu maturitnú skúšku z príslušné-
ho predmetu v opravnom termíne, ktorý určí riadite¾
školy.

(5) Písomnú absolventskú prácu klasifikuje vedúci
absolventskej práce a obhajobu absolventskej práce
klasifikuje skúšobná komisia.

(6) Žiak sa oboznámi s klasifikáciou absolventskej
práce v deň obhajoby.

(7) Ak je písomná absolventská práca hodnotená
stupňom nedostatočný, žiak nepokračuje v jej obhajo-
be a môže absolvova� len druhú čas� absolventskej
skúšky.

(8) Obhajoba absolventskej práce, ktorú žiak po
hodnotení klasifikačným stupňom nedostatočný pre-
pracoval v súlade s pripomienkami, koná sa v oprav-
nom termíne, ktorý určí riadite¾ školy.

§ 22

(1) Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení žiaka
prihliada na jeho prospech počas štúdia a klasifikuje
ho takto:
a) prospel s vyznamenaním, ak nemá na skúške z jed-

notlivých predmetov skúšky alebo z písomnej ab-
solventskej práce a jej obhajoby stupeň prospechu
horší ako chválitebný a priemerný prospech z pred-
metov skúšky horší ako 1,50,

b) prospel ve¾mi dobre, ak nemá na skúške z jednot-
livých predmetov skúšky alebo z písomnej absol-
ventskej práce a jej obhajoby stupeň prospechu
horší ako dobrý a priemerný prospech z predmetov
skúšky horší ako 2,00,

c) prospel, ak nemá na skúške z jednotlivých predme-
tov skúšky alebo z písomnej absolventskej práce
a jej obhajoby stupeň prospechu horší ako dosta-
točný,

d) neprospel, ak má na skúške z niektorého predmetu
skúšky alebo z písomnej absolventskej práce a jej
obhajoby stupeň prospechu nedostatočný.

(2) Do celkového hodnotenia skúšky sa nezapočítava
prospech z predmetu, z ktorého sa žiak prihlási na
skúšku dobrovo¾ne.

(3) Celkové hodnotenie vrátane hodnotenia z jednot-
livých predmetov skúšky a z obhajoby absolventskej
práce oznámi žiakovi predseda skúšobnej komisie
v deň, v ktorom žiak skúšku vykonal; toto hodnotenie
je konečné.

§ 23

(1) Ak bol žiak na skúške klasifikovaný najviac
z dvoch predmetov alebo z písomnej absolventskej
práce a jej obhajoby stupňom nedostatočný, môže
riadite¾ školy na návrh skúšobnej komisie povoli�
z týchto predmetov alebo z obhajoby absolventskej
práce opravnú skúšku.

(2) Žiakovi, ktorý bol na skúške klasifikovaný stup-
ňom nedostatočný z viacerých ako dvoch predmetov
a z písomnej absolventskej práce a jej obhajoby, môže
riadite¾ školy na návrh skúšobnej komisie povoli� opa-
kovanie celej skúšky. Túto skúšku vykoná žiak v na-
sledujúcom školskom roku v riadnom skúšobnom ob-
dobí.

(3) Žiakovi, ktorý neprospel na prvej opravnej skúš-
ke z jednotlivých predmetov alebo z písomnej absol-
ventskej práce a jej obhajoby, môže riadite¾ školy
povoli� na jeho žiados� druhú opravnú skúšku z tohto
predmetu alebo z písomnej absolventskej práce a jej
obhajoby z vážnych, najmä zo zdravotných dôvodov.

(4) Žiakovi, ktorý neprospel na prvej opravnej skúš-
ke z dvoch predmetov a z písomnej absolventskej prá-
ce a jej obhajoby, alebo na druhej opravnej skúške
z jedného predmetu alebo z písomnej absolventskej
práce a jej obhajoby, môže riadite¾ školy na návrh
skúšobnej komisie povoli� opakovanie celej skúšky.
Táto skúška sa koná v nasledujúcom školskom roku
v riadnom skúšobnom období.

(5) Žiados� o povolenie vykona� opravnú skúšku ale-
bo opakova� celú skúšku podá žiak alebo jeho zákonný
zástupca písomne riadite¾ovi školy do troch dní odo
dňa oznámenia výsledku skúšky.

(6) Žiak môže celú skúšku opakova� iba raz.

§ 24

(1) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúš-
ku alebo absolventskú skúšku, vydá sa vysvedčenie
o maturitnej skúške alebo absolventský diplom najne-
skôr do piatich dní od konania skúšky.

(2) Žiak prestáva by� žiakom školy dňom nasledujú-
cim po dni úspešného vykonania skúšky.

(3) Ak žiak v určenom termíne skúšku nevykonal
a povolila sa mu opravná skúška alebo jej opakovanie,
zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca
školského roka, v ktorom mal štúdium ukonči�.

(4) Zánikom práv a povinností žiaka pod¾a odseku 3
nie je dotknutá možnos� vykona� maturitnú skúšku
alebo absolventskú skúšku.

§ 25

Zanechanie štúdia, prestup na inú školu
a vylúčenie zo štúdia

(1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku,
chce zanecha� štúdium, oznámi to písomne riadite¾ovi
školy. Ak je žiak neplnoletý, vyžaduje sa súhlas zákon-
ného zástupcu.

(2) Žiak prestáva by� žiakom školy dňom nasledujú-
cim po dni, keï sa riadite¾ovi školy doručilo jeho
oznámenie o zanechaní štúdia.

(3) Žiakom školy prestáva by� aj ten žiak, ktorému
sa povolilo opakova� ročník alebo skúšku.

(4) Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní
najmenej piatich vyučovacích dní v jednom klasifikač-
nom období a jeho neúčas� nie je ospravedlnená, ria-
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dite¾ školy písomne vyzve žiaka, aby do 14 dní písomne
odôvodnil svoju neúčas� na vyučovaní. Riadite¾ školy
posúdi dôvody neúčasti a rozhodne, či je ospravedlne-
ná. Ak riadite¾ školy neúčas� žiaka neospravedlní
a rozhodnutie o tejto skutočnosti oznámi žiakovi do
troch dní od doručenia písomného odôvodnenia, bude
sa posudzova�, akoby žiak štúdium zanechal [§ 11
písm. b)].

(5) Ak žiak chce prestúpi� na inú školu, oznámi to
písomne riadite¾ovi školy. Žiak prestáva by� žiakom
školy dňom prestupu na inú školu.

(6) Ak žiak zvláš� závažným spôsobom porušil škol-
ský poriadok, môže riadite¾ školy rozhodnú� o jeho
vylúčení zo štúdia. Toto ustanovenie sa nevz�ahuje na
žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku.

§ 26

Práva a povinnosti žiakov

Práva a povinnosti žiakov školy upravuje školský
poriadok, ktorý vydá prezídium zboru.

§ 27

Pedagogická dokumentácia

(1) Pedagogická dokumentácia školy je súbor písom-
ných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy
a vzdelávania, a súbor písomností, na ktorých základe
vydáva škola verejné listiny a rozhodnutia.

(2) Pedagogickú dokumentáciu školy tvoria najmä
a) učebné plány,
b) učebné osnovy,
c) vzdelávacie štandardy,
d) plán práce školy,
e) klasifikačný poriadok,
f) triedne knihy,
g) triedne výkazy,
h) katalógové listy žiaka,
i) protokoly o maturitných skúškach,
j) protokoly o absolventských skúškach,

k) protokoly o komisionálnych skúškach,
l) protokoly o opravných skúškach.

§ 28

(1) Pedagogickú dokumentáciu školy pod¾a § 27
ods. 2 písm. a) až d) schva¾uje prezídium zboru.

(2) Pedagogická dokumentácia školy pod¾a § 27
ods. 2 písm. e) až l) sa vedie na úradných tlačivách
schválených ministerstvom alebo Ministerstvom škol-
stva Slovenskej republiky.

§ 29

Kontrola a inšpekcia

(1) Kontrolu výchovno-vzdelávacej činnosti školy vy-
konáva riadite¾ školy, zástupca riadite¾a školy a ïalší
pedagogickí zamestnanci určení riadite¾om školy.

(2) Inšpekciu výchovno-vzdelávacej činnosti školy
vykonáva ministerstvo.4)

§ 30

Spoločné ustanovenia

(1) Na zriaïovanie a zrušovanie tried denného štú-
dia, nadstavbového štúdia a pomaturitného špeciali-
začného štúdia, na výchovné opatrenia žiaka denného
štúdia a na celkové hodnotenie žiaka na konci prvého
polroku a druhého polroku sa použijú rovnako usta-
novenia osobitného predpisu.5)

(2) Na prijímaciu skúšku na dennú formu štúdia sa
použijú rovnako ustanovenia osobitného predpisu.6)

§ 31

Prechodné ustanovenie

Žiak, ktorý začal štúdium na škole pred nadobud-
nutím účinnosti tejto vyhlášky, ukončí štúdium pod¾a
doterajších predpisov.

§ 32

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2002.

Ivan Šimko v. r.

4) § 19 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
5) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.
6) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších

predpisov.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna l994 bol v Paríži prijatý Dohovor
Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo
dezertifikáciou, hlavne v Afrike.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 1607 zo 17. septembra
2001 a prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru podpísal 14. decembra
2001.

Listina o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spoje-
ných národov 7. januára 2001.

Dohovor nadobudne platnos� pre Slovenskú republiku 7. apríla 2002.

Do textu dohovoru možno nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbor  zahraničných
vz�ahov, a v národnom koordinačnom stredisku Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. novembra 2000 bolo v Bratislave prijaté
Rozhodnutie č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o vo¾nom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou
republikou o zmene Príloh C a F Protokolu 3 Dohody.

Zmena Protokolu 3 sa predbežne vykonáva od 1. januára 2001 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

Do textu protokolu možno nazrie� na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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