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324
ZÁKON
z 20. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo kolstva vkladá èiarka a slová vedy, výskumu a portu.
2. V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúa iesty bod.
Doterají siedmy a desiaty bod sa oznaèí ako iesty
a deviaty bod.
3. V § 2 ods. 2 písm. a) iesty a siedmy bod znejú:
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky,.
4. V § 2 ods. 2 písm. c) sa za slová lesnícka komora
vkladá èiarka a slová Slovenská banská komora.
5. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad § 12 ods. 1 písm. g) zákona è. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona
è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 43 a 78 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov..

6. V § 2 sa odsek 3 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) zriaïovatelia6a) stredných kôl..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej
správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

7. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
c) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a odborovými
organizáciami urèuje zoznam tudijných odborov
a uèebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb
trhu práce, a zoznam tudijných odborov a uèebných
odborov s nedostatoèným poètom absolventov pre
potreby trhu práce,.
8. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) schva¾uje metodiku úèasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej

èasti odbornej zloky maturitnej skúky, praktickej
èasti odbornej zloky maturitnej skúky, absolventskej skúke alebo závereènej skúke..
9. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Ministerstvo kolstva môe vo verejnom záujme
na návrh zriaïovate¾a strednej koly a po prerokovaní
so samosprávnym krajom rozhodnú o zvýení poètu
tried prvého roèníka stredných kôl urèeného pod¾a § 4
ods. 2 písm. c)..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3 a 5.
10. V § 3 odsek 4 znie:
(4) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a) zverejòuje v spolupráci s ministerstvom kolstva
dvakrát roène na svojom webovom sídle informáciu
o uplatnení absolventov stredných kôl na trhu práce pod¾a jednotlivých krajov, stredných kôl, tudijných odborov a uèebných odborov,
b) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.8).
11. V § 3 ods. 5 sa slovo desiateho nahrádza slovom
deviateho.
12. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
a) vytvára regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania
v stredných kolách v súlade s analýzami a prognózami o vývoji trhu práce v súèinnosti so subjektmi
pod¾a § 2 ods. 3 písm. a), c) a f), ktorú kadoroène
aktualizuje,.
13. V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:
c) urèuje veobecne záväzným nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ïalej len krajská rada) najneskôr do 30. septembra poèet tried prvého roèníka stredných kôl financovaných pod¾a osobitného predpisu10a) vo svojej
územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom kolskom roku v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných kolách
a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce;11) to
sa nevzahuje na gymnáziá s osemroèným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti a stredné
koly v jeho územnej pôsobnosti, ktorých zriaïovate¾om je krajský kolský úrad. Poèet tried prvého
roèníka stredných kôl urèuje aj pod¾a
1. percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzahu k poètu absolventov
strednej koly v danom tudijnom odbore alebo
uèebnom odbore,
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2. materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia strednej koly,
3. výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných tátnou kolskou inpekciou pod¾a osobitného predpisu,11a)
4. výsledkov hodnotenia externej èasti maturitnej
skúky a písomnej formy internej èasti maturitnej skúky,
5. výsledkov teoretickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky, praktickej èasti odbornej zloky
maturitnej skúky, absolventskej skúky a závereènej skúky,
6. percentuálneho podielu prijatých iakov do 1. roèníka vzh¾adom na stanovený poèet tried na predchádzajúci kolský rok,
7. personálneho zabezpeèenia koly,
8. výsledkov z celoslovenských kôl súaí alebo
predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súaí alebo predmetových olympiád,
9. úèasti strednej koly v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch..

l) vypracúva metodiku úèasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej
èasti odbornej zloky maturitnej skúky, praktickej
èasti odbornej zloky maturitnej skúky, absolventskej skúke alebo závereènej skúke..

Poznámky pod èiarou k odkazom 10a a 11a znejú:

24. § 23 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na konanie pod¾a § 3 ods. 2 sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.33).

10a) § 4, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení neskorích predpisov.
11
) § 13 ods. 1 písm. aa) zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
11a
) § 154 ods. 7 zákona è. 245/2008 Z. z..

14. V § 4 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
15. V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
a) spolupracuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce,.
16. V § 5 ods. 3 písm. b) sa slovo predkladá nahrádza slovom vypracúva a vypúajú sa slová rade pre
odborné vzdelávanie a prípravu.
17. V § 5 ods. 3 písm. d) a § 11 ods. 2 písm. b) sa slová
priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti
nahrádzajú slovami materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia.
18. V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová odbornej zloky maturitnej skúky nahrádzajú slovami teoretickej èasti
odbornej zloky maturitnej skúky, obsahu praktickej
èasti odbornej zloky maturitnej skúky, obsahu absolventskej skúky.
19. V § 5 ods. 3 písmeno h) znie:
h) môe zabezpeèi odborníka z praxe na úèel kontinuálneho vzdelávania uèite¾ov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy pod¾a osobitného
predpisu,14a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 35 a 40 zákona è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 390/2011 Z. z..

20. V § 5 ods. 3 písm. j) sa slová odbornú zloku maturitnej skúky nahrádzajú slovami teoretickú èas odbornej zloky maturitnej skúky, praktickú èas odbornej zloky maturitnej skúky, absolventskej skúky.
21. V § 5 sa odsek 3 dopåòa písmenom l), ktoré znie:

22. V § 5 sa vypúa odsek 4.
Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 4.
23. § 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Zástupcovia zamestnancov
Odborové zväzy,4) odborové organizácie a zamestnanecké rady sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vyjadrujú k
a) finanènému zabezpeèeniu a hmotnému zabezpeèeniu iakov,
b) sústave odborov vzdelávania,
c) obsahu odborného vzdelávania a prípravy..

Poznámka pod èiarou k odkazu 33 znie:

33) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 121/1996 Z. z.,
zákona è. 126/1998 Z. z., zákona è. 286/2008 Z. z.
a zákona è. 184/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 5 ods. 2 písm. r) sa za slová maturitných komisií
v stredných odborných kolách vkladá èiarka a slová
do skúobných komisií pri absolventských skúkach
v stredných odborných kolách.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore
v znení zákona è. 448/2001 Z. z., zákona è. 546/2004 Z. z.,
zákona è. 172/2008 Z. z. a zákona è. 184/2009 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slová maturitných komisií
v stredných odborných kolách vkladá èiarka a slová
do skúobných komisií pri absolventských skúkach
v stredných odborných kolách.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona è. 464/2002 Z. z., zákona è. 176/2004 Z. z., zákona è. 545/2004 Z. z. a zákona è. 184/2009 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 5a písm. b) sa za slová maturitných komisií
v stredných odborných kolách vkladá èiarka a slová
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do skúobných komisií pri absolventských skúkach
v stredných odborných kolách.
Èl. V
Zákon è. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore
v znení zákona è. 184/2009 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 5 ods. 3 písm. b) sa za slová maturitných komisií
v stredných odborných kolách vkladá èiarka a slová
do skúobných komisií pri absolventských skúkach
v stredných odborných kolách.
Èl. VI
Zákon è. 126/1998 Z. z. o Slovenskej ivnostenskej
komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 279/2001 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z.,
zákona è. 184/2009 Z. z. a zákona è. 568/2009 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová maturitných komisií
v stredných odborných kolách vkladá èiarka a slová
do skúobných komisií pri absolventských skúkach
v stredných odborných kolách.
Èl. VII
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách v zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z., zákona
è. 120/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 257/2011 Z. z. a zákona
è. 468/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 12 písm. aa) sa na konci pripájajú tieto slová a
zverejòova ich na svojom webovom sídle.
2. V § 13 ods. 1 písm. aa) sa za slovo obvode vkladá
èiarka a slová zverejòova ich na svojom webovom sídle.
3. V § 18 sa odsek 1 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) analýzy a prognózy o vývoji trhu práce pod¾a § 13
ods. 1 písm. aa)..
Èl. VIII
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004 Z. z.,
zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006 Z. z., zákona
è. 673/2006 Z. z., zákona è. 18/2007 Z. z., zákona
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è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 464/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., zákona
è. 206/2008 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z., zákona
è. 133/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona
è. 250/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z., zákona è. 512/2011 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 5/2012 Z. z.,
zákona è. 185/2012 Z. z. a zákona è. 313/2012 Z. z. sa
dopåòa takto:
V § 49 sa odsek 2 dopåòa písmenami j) a k), ktoré znejú:
j) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných kolách, do
skúobných komisií pri absolventských skúkach
v stredných odborných kolách a do skúobných komisií pri závereèných skúkach v stredných odborných kolách,36b)
k) plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.36c).
Poznámky pod èiarou k odkazom 36b a 36c znejú:

36b) § 80 ods. 6 a § 83 ods. 2 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
36c
) § 5 ods. 3 zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 324/2012 Z. z..

Èl. IX
Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 462/2008 Z. z., zákona è. 37/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 37/2011 Z. z. a zákona
è. 390/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 7 odsek 2 znie:
(2) kolský vzdelávací program vydáva riadite¾ koly
po prerokovaní v pedagogickej rade koly a v rade koly. kolský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie prerokuje riadite¾ koly aj s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, pre ktoré sa iaci pripravujú
na povolanie. Ak sa iaci nepripravujú na povolanie pre
iadnu konkrétnu fyzickú osobu alebo právnickú osobu, riadite¾ koly prerokuje kolský vzdelávací program
pre odborné vzdelávanie so subjektom koordinácie odborného vzdelávania a prípravy na úrovni samosprávneho kraja pod¾a osobitného predpisu.6a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 2 ods. 3 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 324/2012 Z. z..

2. V § 7 ods. 4 písm. d) sa na konci èiarka nahrádza
bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: v stredných
odborných kolách aj profil absolventa,.
3. V § 16 ods. 3 písm. b) sa za slovami osemroèného
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej
kole vypúa èiarka a slová alebo absolvovaním tretieho roèníka vzdelávacieho programu praktickej koly.
4. V § 16 ods. 4 písm. a) sa za slová závereènou skúkou vkladá èiarka a slová alebo absolvovaním tretie-
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ho roèníka vzdelávacieho programu praktickej koly
a na konci sa èiarka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: dokladom o získanom stupni vzdelania v praktickej kole je závereèné vysvedèenie,.
5. V § 19 ods. 4 prvej vete sa vypúajú slová a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.
6. V § 28 ods. 5 sa slovo príspevku nahrádza slovami mesaèného príspevku zákonného zástupcu na
èiastoènú úhradu výdavkov.
7. V § 28 odseky 10 a 11 znejú:
(10) Ak sú splnené poiadavky pod¾a osobitného
predpisu,32a) najvyí poèet detí v triede pod¾a odseku 9
sa môe zvýi o tri deti z dôvodu
a) zmeny trvalého pobytu dieaa,
b) zaradenia dieaa len na adaptaèný pobyt alebo len
na diagnostický pobyt v materskej kole,
c) odkladu plnenia povinnej kolskej dochádzky alebo
dodatoèného odkladu plnenia povinnej kolskej dochádzky alebo
d) zvýeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej kole.
(11) Pri urèovaní poètu detí v triede pod¾a odseku 10
sa môe zoh¾adni poèet detí v triede mladích ako tri
roky..
8. V § 29 odsek 13 znie:
(13) Ak sú splnené poiadavky pod¾a osobitného
predpisu,32a) najvyí poèet iakov v triede pod¾a odseku 5 sa môe zvýi o troch iakov z dôvodu
a) zmeny trvalého pobytu iaka,
b) opakovania roèníka iakom,
c) prestupu iaka z inej koly,
d) osobitného spôsobu plnenia kolskej dochádzky iaka pod¾a § 23 písm. a) a e),
e) preradenia iaka do vyieho roèníka bez absolvovania predchádzajúceho roèníka alebo
f) preradenia iaka do základnej koly..
9. V § 29 sa vypúa odsek 14.
10. V § 30 ods. 2 sa slová len s roèníkmi prvého stupòa nahrádzajú slovami na prvom stupni.
11. V § 31 ods. 2 sa slová kolského registra pod¾a
§ 157 ods. 3 písm. b) nahrádzajú slovami Centrálneho registra detí, iakov a poslucháèov pod¾a § 157 (ïalej
len centrálny register).
12. V § 33 odsek 2 znie:
(2) Ak sú splnené poiadavky pod¾a osobitného
predpisu,32a) najvyí poèet iakov v triede pod¾a odseku 1 sa môe zvýi o troch iakov z dôvodu
a) zmeny trvalého pobytu iaka,
b) opakovania roèníka iakom,
c) pokraèovania túdia iaka po preruení túdia,
d) prestupu iaka z inej koly,
e) osobitného spôsobu plnenia kolskej dochádzky iaka pod¾a § 23 písm. a) a e),
f) prijatia iaka do vyieho roèníka,
g) preradenia iaka do vyieho roèníka bez absolvovania predchádzajúceho roèníka alebo
h) zmeny tudijného odboru alebo uèebného odboru
iakom..
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13. V § 33 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3 a 5.
14. V § 35 ods. 5, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 sa slová
kolského registra pod¾a § 157 ods. 3 písm. b) nahrádzajú slovami centrálneho registra.
15. § 40 sa vypúa.
16. § 42 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Pre fyzické osoby, ktoré nezískali niie stredné
vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3 písm. b), môe stredná odborná kola organizova vzdelávanie na získanie tohto
stupòa vzdelania, ktoré sa konèí komisionálnou skúkou zo vetkých vyuèovacích predmetov okrem vyuèovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspenom vykonaní komisionálnej skúky vydá stredná
odborná kola fyzickej osobe vysvedèenie s dolokou,
na ktorej sa uvedie získaný stupeò vzdelania..
17. V § 48 ods. 1 sa za slovo konzervatórií vkladá
èiarka a slová typy stredných odborných kôl, pri ktorých sa môe uvies prívlastok charakterizujúci prevládajúce tudijné odbory a uèebné odbory, v ktorých kola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu a druhá
veta znie: Sústavu odborov vzdelávania pre stredné
koly ustanoví ministerstvo kolstva po dohode s ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra)..
18. V § 49 ods. 4 sa slovo príspevku nahrádza slovami mesaèného príspevku na èiastoènú úhradu výdavkov na túdium.
19. V § 57 ods. 1 sa vypúa písmeno i).
Doterajie písmená j) a l) sa oznaèujú ako písmená i)
a k).
20. V § 57 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) vo vzdelávaní v stredných odborných kolách na získanie niieho stredného vzdelania pod¾a § 42
ods. 6..
21. V § 62 odsek 1 znie:
(1) Do prvého roèníka tvorroèného vzdelávacieho
programu v gymnáziách môe by prijatý uchádzaè,
ktorý spåòa tieto podmienky:
a) nemá priemerný prospech z povinných vyuèovacích
predmetov urèených rámcovým uèebným plánom
pre druhý stupeò základných kôl, okrem vyuèovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci
druhého polroku ôsmeho roèníka a na konci prvého
polroku deviateho roèníka horí ako 2,0,
b) splnil podmienky prijímacieho konania,
c) získal niie stredné vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3
písm. b) a nemá priemerný prospech z povinných vyuèovacích predmetov urèených rámcovým uèebným plánom pre druhý stupeò základných kôl, okrem vyuèovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci
druhého polroku deviateho roèníka horí ako 2,0..
22. V § 62 odsek 3 znie:
(3) Do prvého roèníka päroèného vzdelávacieho
programu bilingválneho vzdelávania môe by prijatý
uchádzaè, ktorý spåòa tieto podmienky:
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a) úspene ukonèil ôsmy roèník vzdelávacieho programu základnej koly a
1. nemá priemerný prospech z povinných vyuèovacích predmetov urèených rámcovým uèebným
plánom pre druhý stupeò základných kôl, okrem
vyuèovacích predmetov s výchovným zameraním,
na konci druhého polroku siedmeho roèníka
a na konci prvého polroku ôsmeho roèníka horí
ako 2,0,
2. splnil podmienky prijímacieho konania,
3. získal primárne vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3
písm. a) a nemá priemerný prospech z povinných
vyuèovacích predmetov urèených rámcovým
uèebným plánom pre druhý stupeò základných
kôl, okrem vyuèovacích predmetov s výchovným
zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho
roèníka horí ako 2,0 alebo
b) úspene ukonèil deviaty roèník vzdelávacieho programu základnej koly a
1. nemá priemerný prospech z povinných vyuèovacích predmetov urèených rámcovým uèebným
plánom pre druhý stupeò základných kôl, okrem
vyuèovacích predmetov s výchovným zameraním,
na konci druhého polroku ôsmeho roèníka
a na konci prvého polroku deviateho roèníka horí ako 2,0,
2. splnil podmienky prijímacieho konania,
3. získal niie stredné vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3
písm. b) a nemá priemerný prospech z povinných
vyuèovacích predmetov urèených rámcovým
uèebným plánom pre druhý stupeò základných
kôl, okrem vyuèovacích predmetov s výchovným
zameraním, na konci druhého polroku deviateho
roèníka horí ako 2,0..
23. V § 62 odsek 6 znie:
(6) Do prvého roèníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môe by prijatý uchádzaè, ktorý spåòa tieto podmienky:
a) nemá priemerný prospech z povinných vyuèovacích
predmetov urèených rámcovým uèebným plánom
pre druhý stupeò základných kôl, okrem vyuèovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci
druhého polroku ôsmeho roèníka a na konci prvého
polroku deviateho roèníka horí ako 2,75,
b) splnil podmienky prijímacieho konania,
c) získal niie stredné vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3
písm. b) a nemá priemerný prospech z povinných vyuèovacích predmetov urèených rámcovým uèebným
plánom pre druhý stupeò základných kôl, okrem
vyuèovacích predmetov s výchovným zameraním,
na konci druhého polroku deviateho roèníka horí
ako 2,75..
24. V § 64 ods. 2 sa slová 30. júna nahrádzajú slovami 15. júna, nad slová Zriaïovate¾ strednej koly
sa umiestòuje odkaz 47a, vypúajú sa slová na vyjadrenie a slová 15. júla sa nahrádzajú slovami
30. júna.
Poznámka pod èiarou k odkazu 47a znie:

47a) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona è. 596/2003 Z. z..

25. V § 64 odsek 3 znie:
(3) Orgán miestnej tátnej správy v kolstve rozhod-
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ne o návrhu poètu tried prvého roèníka stredných kôl
vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom kolskom roku do 30. septembra..
26. V § 65 ods. 3 sa za slovo strednej vkladá slovo
odbornej a za slovo èasti sa vkladajú slová do prvého roèníka vzdelávacieho programu niieho stredného
odborného vzdelávania a do prvého roèníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.
27. V § 80 ods. 6 sa slová stavovskej organizácie nahrádzajú slovami subjektu koordinácie odborného
vzdelávania a prípravy pod¾a osobitného predpisu49a)
(ïalej len stavovská organizácia).
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. v znení zákona
è. 324/2012 Z. z..

28. V § 83 ods. 2 tvrtá veta znie: Stálym èlenom
skúobnej komisie pre závereènú skúku a skúobnej
komisie pre absolventskú skúku je aj zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosou v príslunom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho
stavovská organizácia deleguje; na strednej zdravotníckej kole musí ma delegovaný zástupca odbornú
spôsobilos v príslunom odbore vzdelávania..
29. V § 83 ods. 3 písmeno a) znie:
a) pre závereènú skúku v strednej odbornej kole
a v odbornom uèiliti majster odbornej výchovy
a uèite¾ odborných predmetov, v prísluných odboroch výchovy a vzdelávania strednej odbornej koly
a odborného uèilia uèite¾ odbornej praxe a uèite¾
teoretických odborných predmetov,.
30. V § 99 ods. 11 sa za slovo stredné vkladá slovo
odborné.
31. V § 103 ods. 11 sa za slovami jazyková kola vypúa èiarka a slová kolské stredisko záujmovej èinnosti.
32. V § 110 ods. 2 sa slová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra) nahrádzajú slovami ministerstvo vnútra.
33. V § 111 ods. 6 sa slová a 40 nahrádzajú slovami a 39.
34. V § 113 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a f) sa oznaèujú ako písmená
b) a e).
35. V § 114 odsek 1 znie:
(1) kolský klub detí zabezpeèuje pre deti, ktoré plnia povinnú kolskú dochádzku na základnej kole,
èinnos pod¾a výchovného programu kolského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyuèovanie a na oddych v èase mimo vyuèovania a v èase kolských prázdnin. Èinnos, ktorú zabezpeèuje kolský klub detí, nie
je totoná s èinnosou zabezpeèovanou centrom vo¾ného èasu pod¾a § 116..
36. § 115 sa vypúa.
37. V § 119 sa za slovom detí vypúa èiarka a slová
kolských stredísk záujmovej èinnosti.
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38. V § 134 ods. 1 a § 135 ods. 1 sa slová § 113
písm. d) nahrádzajú slovami § 113 písm. c).
39. V § 154 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Na úèely plnenia úloh pod¾a odsekov 5 a 6 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania má právo
získava a spracúva osobné údaje o
a) iakovi v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. rodné èíslo,
4. trieda, ktorú navtevuje,
5. roèník, do ktorého je zaradený,
6. názov koly, ktorú navtevuje,
7. peciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
b) pedagogickom zamestnancovi v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresa zamestnávate¾a,
4. adresa bydliska a druh pobytu..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
40. Nadpis nad § 157 znie:
Registrácia detí, iakov a poslucháèov.
41. § 157 vrátane nadpisu a § 158 znejú:
§ 157
Centrálny register
(1) Centrálny register je zoznam osobných údajov
o deoch, iakoch a poslucháèoch, ktorí sa zúèastòujú
na výchovno-vzdelávacom procese v kolách, kolských zariadeniach, strediskách praktického vyuèovania a pracoviskách praktického vyuèovania, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto
detí, iakov a poslucháèov.
(2) Centrálny register je informaèným systémom verejnej správy,92) ktorého správcom a prevádzkovate¾om11) je
ministerstvo kolstva.
(3) V centrálnom registri sa vedú tieto osobné údaje:
a) ak ide o diea, iaka alebo poslucháèa,
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko,
2. dátum, miesto, okres a tát narodenia,
3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za
màtveho alebo zruení vyhlásenia za màtveho,
4. rodné èíslo,
5. pohlavie,
6. národnos,
7. tátne obèianstvo,
8. spôsobilos na právne úkony,
9. rodinný stav,
10. adresa bydliska a druh pobytu,
11. zákaz pobytu,
12. kontakt na úèely komunikácie,
13. adresa bydliska, z ktorého dochádza do koly,
14. skutoènosti pod¾a § 144 ods. 7 písm. d),
15. prijatie, zaradenie a forma organizácie výchovy
a vzdelávania v kole, kolskom zariadení,
stredisku praktického vyuèovania alebo pracovis-
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ku praktického vyuèovania a údaje o úèasti na
aktivitách v nich,
16. dosiahnutý stupeò vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania,
17. poèet vyuèovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez
ospravedlnenia, a to za kadý kalendárny mesiac
kolského roka,
18. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti,
b) ak ide o zákonného zástupcu dieaa, iaka alebo poslucháèa,
1. osobné údaje v rozsahu pod¾a písmena a) prvého
a dvanásteho bodu,
2. dosiahnuté vzdelanie,
3. adresa sídla alebo miesta podnikania zákonného
zástupcu alebo jeho zamestnávate¾a.
(4) Ministerstvo kolstva je oprávnené po zmene osobných údajov v centrálnom registri spracúva pod¾a tohto
zákona aj osobné údaje vedené v centrálnom registri aj
pred touto zmenou, a to po dobu pod¾a odseku 11.
(5) Ministerstvo kolstva zabezpeèí vetky technické
rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností
kôl, kolských zariadení, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania pod¾a § 158
ods. 1.
(6) Osobné údaje spracúvané v centrálnom registri
sú rozhodujúce pre potreby kôl, kolských zariadení,
stredísk praktického vyuèovania, pracovísk praktického vyuèovania, zriaïovate¾ov kôl, zriaïovate¾ov kolských zariadení, tátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy a iných orgánov verejnej správy.
(7) Centrálny register je neverejný a ministerstvo
kolstva spracúva a poskytuje osobné údaje z centrálneho registra v rozsahu potrebnom na plnenie úloh
pod¾a osobitných predpisov93) len osobám pod¾a odseku 8, a to na úèely
a) zabezpeèovania a kontroly financovania výchovy
a vzdelávania v kolách, kolských zariadeniach,
strediskách praktického vyuèovania a pracoviskách
praktického vyuèovania,
b) overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania pod¾a osobitného predpisu,93a)
c) overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni
vzdelania alebo kvalifikácii na úèel poskytovania tipendií pod¾a tohto zákona,
d) tatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpoètové úèely,
e) zabezpeèovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia alebo
f) plánovania a zabezpeèovania úloh na úseku verejnej
dopravy.
(8) Ministerstvo kolstva sprístupní osobné údaje
v centrálnom registri pre
a) koly, kolské zariadenia, strediská praktického vyuèovania a pracoviská praktického vyuèovania, ktoré sa ich týkajú alebo ktoré sa týkajú iakov, detí
a poslucháèov, ktorým zabezpeèujú výchovu a vzdelávanie,
b) zriaïovate¾ov, ktoré sa týkajú nimi zriadených kôl,
kolských zariadení, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania,
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c) orgány tátnej správy v kolstve v rozsahu ich pôsobnosti pod¾a osobitných predpisov,
d) iné orgány tátnej správy, orgány územnej samosprávy, tatistický úrad Slovenskej republiky, Sociálnu poisovòu, zdravotné poisovne a vysoké koly na úèely plnenia ich úloh, a to na základe
písomnej dohody medzi ministerstvom kolstva
a týmto subjektom.
(9) koly, kolské zariadenia a orgány miestnej tátnej správy v kolstve sú oprávnené spracúva osobné
údaje pod¾a odseku 3 vo svojich informaèných systémoch na úèely plnenia ich úloh pod¾a osobitných predpisov;93) to platí aj pre osobné údaje o iakoch, ktorí sa
zúèastòujú na výchovno-vzdelávacom procese v strediskách praktického vyuèovania a pracoviskách praktického vyuèovania, vo vzahu ku ktorým tieto osobné
údaje spracúvajú tie koly, ktorých iakom tieto strediská praktického vyuèovania a pracoviská praktického
vyuèovania poskytujú praktické vyuèovanie.
(10) Na spracúvanie osobných údajov v centrálnom registri a osobných údajov pod¾a odseku 9 sa vzahuje
osobitný predpis.11) Na uchovávanie osobných údajov
z centrálneho registra sa vzahuje osobitný predpis.94)
(11) Osobné údaje pod¾a odseku 3 mono v centrálnom registri spracúva najdlhie do jedného roka od
smrti dotknutej osoby alebo jej vyhlásenia za màtvu.
(12) Údaje v centrálnom registri môu spracúva len
osobitne poverení zamestnanci subjektov uvedených
v odseku 6. Na úèely prevádzky centrálneho registra je
ministerstvo kolstva oprávnené spracúva osobné
údaje týchto osobitne poverených zamestnancov v rozsahu titul a osobné údaje pod¾a odseku 3 písm. a) prvého, druhého, tvrtého, desiateho a dvanásteho bodu.
Na spracúvanie týchto osobných údajov sa vzahujú
odseky 4, 10 a 11 rovnako.
§ 158
(1) koly, kolské zariadenia, strediská praktického
vyuèovania a pracoviská praktického vyuèovania poskytujú do centrálneho registra osobné údaje v rozsahu pod¾a § 157 ods. 3, a to do posledného dòa kalendárneho mesiaca, v ktorom dolo k rozhodujúcej udalosti
alebo v ktorom sa dozvedia o zmene osobných údajov
v rozsahu pod¾a § 157 ods. 3, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. Povinnos pod¾a prvej vety plnia za strediská praktického vyuèovania a pracoviská praktického
vyuèovania tie koly, ktorých iakom tieto strediská
praktického vyuèovania a pracoviská praktického vyuèovania poskytujú praktické vyuèovanie.
(2) Ak ide o poskytovanie osobných údajov v rozsahu
pod¾a § 157 ods. 3, vo vzahu ku ktorým dolo k rozhodujúcej udalosti alebo k zmene v èase medzi koncom
kolského roka a 1. septembrom prísluného kalendárneho roka, lehota pod¾a odseku 1 uplynie 30. septembra tohto prísluného kalendárneho roka. Ak ide
o osobné údaje v rozsahu pod¾a § 157 ods. 3 písm. a) sedemnásteho bodu, poskytujú sa do centrálneho registra najneskôr piaty deò kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa
poskytujú.
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(3) Povinnos pod¾a odseku 1 plnia koly a kolské
zariadenia elektronickou formou a spôsobom, ktorý
urèí ministerstvo kolstva.
(4) Ministerstvo kolstva zabezpeèuje porovnanie
osobných údajov poskytovaných do centrálneho registra pod¾a odseku 1 s osobnými údajmi vedenými v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky95) a v prípade
rozporu medzi osobnými údajmi v centrálnom registri
a osobnými údajmi v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky zabezpeèí opravu osobných údajov v centrálnom registri pod¾a osobných údajov v registri obyvate¾ov Slovenskej republiky. Na úèely pod¾a prvej vety
poskytne ministerstvo vnútra ministerstvu kolstva
osobné údaje z registra obyvate¾ov Slovenskej republiky, a to spôsobom umoòujúcim automatizovaný prístup k týmto osobným údajom a automatizované porovnanie s osobnými údajmi v centrálnom registri;
podrobnosti upravia ministerstvo kolstva a ministerstvo vnútra vo vzájomnej dohode.
(5) Zriaïovate¾ alebo orgán miestnej tátnej správy
v kolstve je povinný na základe poiadania ministerstvom kolstva vykona vo vzahu k osobným údajom
poskytnutým do centrálneho registra kolou, kolským zariadením, strediskom praktického vyuèovania
a pracoviskom praktického vyuèovania v ich pôsobnosti kontrolu poskytovaných osobných údajov a potvrdi
ich správnos a úplnos..
Poznámky pod èiarou k odkazom 93 a 95 znejú:

93) Napríklad zákon è. 540/2001 Z. z. o tátnej tatistike v znení
neskorích predpisov, zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých
kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 461/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 596/2003 Z. z. v znení neskorích
predpisov, zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 390/2011 Z. z.
93a
) § 31 zákona è. 596/2003 Z. z. v znení zákona è. 5/2005 Z. z.
94
) Zákon è. 395/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
95
) Zákon è. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obèanov Slovenskej
republiky a registri obyvate¾ov Slovenskej republiky v znení
neskorích predpisov..

42. Za § 161a sa vkladá § 161b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 161b
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 1. januára 2013
(1) kolské stredisko záujmovej èinnosti zriadené
pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra 2012 je
centrum vo¾ného èasu pod¾a tohto zákona. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov zamestnancov,
majetkovoprávnych a iných právnych vzahov kolského strediska záujmovej èinnosti prechádzajú na prísluné centrum vo¾ného èasu.
(2) iak alebo iná fyzická osoba, ktorá sa prihlásila
na skúku z jednotlivých vyuèovacích predmetov alebo
na vykonanie maturitnej skúky do 31. decembra
2012, vykoná túto skúku pod¾a doterajích predpisov.
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(3) Najvyí poèet detí v triede materskej koly, najvyí poèet iakov v triede základnej koly a najvyí poèet
iakov v triede strednej koly urèený pod¾a predpisov
úèinných do 31. decembra 2012 sa zachová do ukonèenia výchovy a vzdelávania týchto detí a iakov.
(4) Stupeò vzdelania získaný absolvovaním tretieho
roèníka vzdelávacieho programu praktickej koly pod¾a
doterajích predpisov zostáva zachovaný. iaci, ktorí
zaèali vzdelávanie v praktickej kole pred 1. januárom
2013, dokonèia svoje vzdelávanie pod¾a doterajích
predpisov. Na úèely prijímacieho konania na stredné
koly sa iaci pod¾a tohto ustanovenia povaujú za iakov, ktorí dosiahli niie stredné odborné vzdelanie..
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43. Slová detaovaná trieda vo vetkých tvaroch sa
v celom texte zákona nahrádzajú slovami elokované
pracovisko v príslunom tvare.
Èl. X
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2013 okrem èl. IX siedmeho a deviateho bodu, dvanásteho
a trinásteho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2013, a èl. IX dvadsiateho prvého a dvadsiateho tretieho bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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325
ZÁKON
z 20. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl,
stredných kôl a kolských zariadení v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

d) úhradu nákladov za spotrebný materiál pouitý pri
výchove a vzdelávaní detí..

Èl. I

23h) § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona è. 553/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23ha
) § 28 ods. 16 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona
è. 390/2011 Z. z.
§ 4 ods. 9 vyhláky Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 306/2008 Z. z. o materskej kole..

Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 38/2011 Z. z. a zákona
è. 390/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa za slová osobitných
predpisov6) vkladajú slová okrem tried, ktoré boli
otvorené nad rozsah urèený pod¾a osobitného
predpisu7) a v ich nasledujúcich roèníkoch.
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 4 ods. 2 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. v znení zákona
è. 324/2012 Z. z..

2. V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slová na povolanie,
vkladajú slová na nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky, náradia a osobných automobilov pre verejné
materské koly, verejné kolské zariadenia a koly
v zriaïovate¾skej pôsobnosti krajských kolských úradov.
3. V § 4d sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) pôsobenia centier odborného vzdelávania a prípravy
pod¾a osobitného predpisu.22ea).
Poznámka pod èiarou k odkazu 22ea znie:

22ea) § 11 zákona è. 184/2009 Z. z..

4. V § 6a ods. 3 sa slová inpekènej èinnosti nahrádzajú slovami kolskej inpekcie.
5. V § 6b odsek 5 znie:
(5) Finanèné prostriedky pridelené zriaïovate¾ovi
pod¾a odseku 1 mono poui na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej kolskej dochádzky, a to len na
a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej koly2b) pod¾a osobitného predpisu,23h) ktorí
sa podie¾ajú na výchove a vzdelávaní detí,
b) vybavenie miestnosti urèenej na výchovu a vzdelávanie detí
1. didaktickou technikou,
2. uèebnými pomôckami,
3. kompenzaènými pomôckami,
c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách pod¾a osobitného predpisu23ha) alebo

Poznámky pod èiarou k odkazom 23h a 23ha znejú:

6. V § 6c sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a i), ktoré
znejú:
h) organizaèné zabezpeèenie celoslovenských súaí
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov kôl a kolských zariadení,
i) podporu prevádzky a ïalieho rozirovania infratruktúry, ktorú pouívajú koly a kolské zariadenia zaradené do siete pod¾a osobitného predpisu;5)
infratruktúrou sa rozumie technologicko-komunikaèné prostredie zabezpeèujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie informaèných systémov, poskytovanie a rozvoj elektronických sluieb..
7. V § 6c ods. 4 a 8 sa za slová písm. d) a f) vkladá
èiarka a slová h) a i).
8. V § 7 ods. 9 písm. a) sa slová plánu potrieb trhu
práce nahrádzajú slovami potrieb trhu práce a zoznam tudijných odborov a uèebných odborov s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby trhu práce.
9. V § 7 ods. 10 prvej vete sa za slová pod¾a naliehavosti rieenia vkladajú slová potreby nákupu strojov,
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných
automobilov a.
10. V § 7 sa vypúa odsek 12.
Doterajie odseky 13 a 16 sa oznaèujú ako odseky 12 a 15.
11. V § 7 ods. 15 písmeno a) znie:
a) na odchodné pod¾a osobitného predpisu,21).
Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 76a Zákonníka práce v znení zákona è. 257/2011 Z. z..

12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Zber údajov na úèely rozde¾ovania
a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
(1) Na úèely rozde¾ovania a poukazovania výnosu
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dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok
pod¾a osobitného predpisu24d) sa zbierajú údaje o poète
a) iakov základnej umeleckej koly v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od
troch rokov veku do dovàenia 25 rokov veku pod¾a
stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského
roka; v cirkevných kolách a v súkromných kolách
iakov do dovàenia 15 rokov veku,
b) detí materskej koly pod¾a stavu k 15. septembru
zaèínajúceho kolského roka,
c) poslucháèov jazykovej koly vo veku plnenia povinnej kolskej dochádzky do dovàenia 25 rokov veku
pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka; v cirkevných kolách a v súkromných kolách poslucháèov do dovàenia15 rokov veku,
d) detí v kolských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom kolskom roku,
ktorým boli poskytnuté sluby; v novovzniknutých
kolských zariadeniach výchovného poradenstva
a prevencie detí pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka; v cirkevných kolských zariadeniach a v súkromných kolských zariadeniach
detí do dovàenia 15 rokov veku,
e) detí v peciálnych výchovných zariadeniach pod¾a
skutoèného priemerného denného poètu detí v predchádzajúcom kolskom roku; v novovzniknutých
peciálnych výchovných zariadeniach detí pod¾a
stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského
roka; v cirkevných kolských zariadeniach a v súkromných kolských zariadeniach detí do dovàenia
15 rokov veku,
f) detí v materských kolách pre deti so peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení pod¾a skutoèného priemerného denného poètu detí v predchádzajúcom kolskom roku;
v novovzniknutých materských kolách pre deti so
peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri
zdravotníckom zariadení detí pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka,
g) detí v kolských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení pod¾a skutoèného priemerného denného
poètu detí v predchádzajúcom kolskom roku; v novovzniknutých kolských kluboch detí pri zdravotníckom zariadení detí pod¾a stavu k 15. septembru
zaèínajúceho kolského roka,
h) detí kolských klubov detí pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka,
i) detí kolských internátov z materských kôl, materských kôl pre deti so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných kôl, základných
kôl pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päroèných gymnázií, osemroèných
gymnázií a osemroèných konzervatórií pod¾a stavu
k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka; v cirkevných kolských zariadeniach a v súkromných
kolských zariadeniach detí zo stredných kôl do dovàenia 15 rokov veku,
j) vetkých iakov základných kôl, základných kôl
pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, päroèných gymnázií, osemroèných
gymnázií a osemroèných konzervatórií pod¾a stavu
k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce, tátom uznanej cirkvi
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alebo náboenskej spoloènosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby; v cirkevných stredných
kolách a v súkromných stredných kolách iakov
do dovàenia 15 rokov veku,
k) vetkých iakov základných kôl a základných kôl
pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka v zriaïovate¾skej pôsobnosti krajského kolského úradu, ak tieto koly nemajú na
území obce zriadené vlastné zariadenie kolského
stravovania a iaci sa stravujú v zariadeniach kolského stravovania v zriaïovate¾skej pôsobnosti
obce, tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(2) Na úèely zberu údajov pod¾a odseku 1 sa do poètu
detí, iakov a poslucháèov zapoèítavajú deti, iaci a poslucháèi prijatí do koly alebo do kolského zariadenia
na základe rozhodnutia riadite¾a koly alebo riadite¾a
kolského zariadenia.24g)
(3) Dátum rozhodujúci na urèenie veku iaka, dieaa a poslucháèa pod¾a odseku 1 je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisovanie uskutoèòuje.
(4) Na úèely rozde¾ovania a poukazovania výnosu
dane obciam môe iaka základnej umeleckej koly,
poslucháèa jazykovej koly a diea materskej koly alebo kolského zariadenia pod¾a odsekov 1 a 2 uvies do
zberu údajov len jeden zriaïovate¾ základnej umeleckej
koly, jazykovej koly, materskej koly alebo kolského
zariadenia v jednej základnej umeleckej kole, v jednej
jazykovej kole, v jednej materskej kole alebo v jednom kolskom zariadení.
(5) Ak iak základnej umeleckej koly, poslucháè jazykovej koly, diea materskej koly, diea kolského
klubu detí, diea kolského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navtevuje
viac kôl alebo kolských zariadení rovnakého druhu,
zákonný zástupca dieaa, iaka alebo poslucháèa, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivos, výchovné opatrenie, predbené opatrenie
alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odòatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné èestné vyhlásenie jednej príslunej kole alebo
jednému kolskému zariadeniu rovnakého druhu na
zapoèítanie dieaa, iaka alebo poslucháèa do zberu
údajov pod¾a odseku 1 písm. a) a d) a h) a odseku 2
(ïalej len èestné vyhlásenie pre zber údajov). Èestné
vyhlásenie pre zber údajov predloí riadite¾ príslunej
koly alebo kolského zariadenia zriaïovate¾ovi. Èestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje
a) identifikaèné údaje o dieati, iakovi alebo poslucháèovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,
b) identifikaèné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivos, výchovné
opatrenie, predbené opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odòatia slobody, ak poskytol súhlas na zapoèítanie do zberu
údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,
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c) údaje o kole alebo o kolskom zariadení, ktoré diea, iak alebo poslucháè bude navtevova; názov
koly alebo kolského zariadenia a
d) vyhlásenie, e súhlas na zapoèítanie do zberu údajov poskytli len jednej kole alebo jednému kolskému zariadeniu rovnakého druhu.
(6) Zriaïovatelia24ca) kôl a kolských zariadení sú
povinní oznámi obci údaje pod¾a odsekov 1 a 5 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka za koly
a kolské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslunej obce.
(7) Údaje pod¾a odsekov 1 a 5 je
a) obec povinná poskytnú za vetky koly a kolské
zariadenia so sídlom na jej území príslunému krajskému kolskému úradu najneskôr do 5. októbra
kalendárneho roka,
b) krajský kolský úrad povinný oznámi za obce vo
svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 15. októbra kalendárneho roka.
(8) Podrobnosti o poadovaných údajoch a forme ich
poskytnutia oznámi ministerstvo zriaïovate¾om kôl
a kolských zariadení a obciam kadoroène najneskôr
do 31. augusta.
(9) Na úèely rozde¾ovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá vo¾ného èasu pouijú údaje o poète
obyvate¾ov obce od pä rokov veku do dovàenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce pod¾a stavu
k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisovanie
uskutoèòuje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 24g znie:

24g) § 5 zákona è. 596/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov..

13. V § 8 ods. 2 písm. e) sa slová § 7 ods. 12 nahrádzajú slovami § 7a.
14. § 8b znie:
§ 8b
(1) Ministerstvo alebo krajský kolský úrad uloí
zriaïovate¾ovi
a) pokutu 200 eur za nedodranie lehoty urèenej na
1. rozpis normatívnych finanèných prostriedkov na
kalendárny rok pre jednotlivé koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a pod¾a § 4 ods. 9,
2. úpravu normatívnych finanèných prostriedkov
na nový kolský rok pre jednotlivé koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a pod¾a § 4
ods. 10,
3. rozpis finanèných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok pre
jednotlivé koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a pod¾a § 4e ods. 6 písm. a),
4. úpravu finanèných prostriedkov pridelených
prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania iakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia na nový kolský rok
pre jednotlivé koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti
zriaïovate¾a pod¾a § 4e ods. 6 písm. b),
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5. oznámenie o poruení povinností pod¾a § 6a
ods. 6,
6. oznámenie o odstránení poruenia povinností
pod¾a § 6a ods. 6,
7. rozpis finanèných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie
detí materských kôl, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej kolskej dochádzky, na kalendárny rok pre jednotlivé materské koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a pod¾a § 6b
ods. 4 písm. a),
8. úpravu finanèných prostriedkov pridelených
prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských kôl, ktoré majú jeden rok
pred plnením povinnej kolskej dochádzky, na
nový kolský rok pre jednotlivé materské koly
v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a pod¾a
§ 6b ods. 4 písm. b),
9. predloenie správy o hospodárení krajskému
kolskému úradu pod¾a § 7 ods. 1,
10. predloenie údajov o poètoch detí alebo iakov
a ïalích údajov pod¾a § 7 ods. 4 alebo
11. rozpis finanèných prostriedkov kolám a kolským zariadeniam vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti pod¾a § 7 ods. 13 písm. a) a ods. 14,
b) pokutu 200 eur za neoznámenie výky normatívnych finanèných prostriedkov na kalendárny rok
alebo na nový kolský rok pre jednotlivé koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a pod¾a § 4
ods. 11,
c) koly pod¾a § 6 a 6a pokutu vo výke sumy, ktorá
zodpovedá sume pouitej inak, ako ustanovil zákon,
za nedodranie úèelu pouitia
1. normatívnych finanèných prostriedkov pod¾a § 2
ods. 3,
2. finanèných prostriedkov pridelených na pecifiká
pod¾a § 4a,
3. finanèných prostriedkov pridelených za mimoriadne výsledky iakov pod¾a § 4b,
4. finanèných prostriedkov pridelených na havarijné situácie pod¾a § 4c,
5. finanèných prostriedkov pridelených v rámci rozvojových projektov pod¾a § 4d,
6. finanèných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pod¾a § 4e,
7. normatívnych finanèných prostriedkov pod¾a § 6
ods. 3,
8. normatívnych finanèných prostriedkov pod¾a
§ 6a ods. 7,
9. finanèných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie detí
materských kôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej kolskej dochádzky, na kalendárny
rok alebo na nový kolský rok pre jednotlivé materské koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti zriaïovate¾a pod¾a § 6b ods. 5,
10. finanèných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na záujmové vzdelávanie iakov pod¾a § 7 ods. 8,
11. finanèných prostriedkov pridelených pod¾a § 7
ods. 15 alebo
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12. finanèných prostriedkov pridelených kolám
a kolským zariadeniam v rámci dohodovacieho
konania pod¾a § 2 ods. 3,
d) pokutu 2 000 eur za nevypracovanie správy o hospodárení pod¾a § 7 ods. 2 a 3,
e) pokutu od 300 do 2 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe
o hospodárení pod¾a § 7 ods. 2 a 3,
f) pokutu od 300 eur do 33 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o poètoch detí alebo iakov a ïalích údajov pod¾a § 7 ods. 4.
(2) Ministerstvo alebo krajský kolský úrad uloí
a) zriaïovate¾ovi24ca) koly alebo kolského zariadenia
za
1. neposkytnutie údajov potrebných na rozde¾ovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam
pod¾a § 7a ods. 1 a 5 pokutu 3 000 eur,
2. nedodranie lehoty urèenej na predloenie údajov
pod¾a § 7a ods. 6 pokutu 300 eur alebo
3. poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na
rozde¾ovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam pod¾a § 7a ods. 1 a 5 pokutu od 300
eur do 33 000 eur,
b) obci za
1. neposkytnutie údajov potrebných na rozde¾ovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam
pod¾a § 7a ods. 1 a 5 pokutu 3 000 eur,
2. nedodranie lehoty urèenej na predloenie údajov
pod¾a § 7a ods. 7 písm. a) pokutu 300 eur alebo
3. poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na
rozde¾ovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam za koly a kolské zariadenia vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti pod¾a § 7a ods. 1 a
5 pokutu od 300 eur do 33 000 eur.
(3) Ministerstvo alebo krajský kolský úrad pri urèení výky pokuty pod¾a odseku 1 písm. e) a f) a odseku 2
písm. a) tretieho bodu a písm. b) tretieho bodu prihliada na závanos, spôsob a rozsah poruenia povinnosti, na následky takého poruenia a ich trvanie.
(4) Uloením pokuty nezaniká povinnos, za ktorej
poruenie sa uloila. Ministerstvo alebo krajský kolský úrad môe uloi pokutu aj opakovane, a to a do
odstránenia nezákonného stavu.
(5) O uloení pokuty pod¾a odsekov 1 a 2 rozhoduje
ten, kto zistil poruenie zákona. Na konanie o uloení
pokuty pod¾a tohto zákona sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní.25a)
(6) Výnos pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
(7) Pokuta uloená pod¾a tohto zákona je splatná do
30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(8) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï ministerstvo alebo krajský kolský úrad zistili poruenie povinností pod¾a tohto zákona, najneskôr do
troch rokov odo dòa, keï k porueniu povinnosti dolo..
Poznámka pod èiarou k odkazu 25a znie:

25a) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorích predpisov..

Doterají odkaz 25a sa oznaèuje ako odkaz 25aa.
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15. V § 8c sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ministerstvo môe urèi zriaïovate¾ovi, ktorý ho
poiadal o pridelenie finanèných prostriedkov pod¾a
odseku 1 písm. a), povinnos vykona racionalizaèné
opatrenie v kole alebo v kolskom zariadení, pre ktoré
finanèné prostriedky iada. Ministerstvo zároveò urèí
druh racionalizaèného opatrenia a lehotu trvania racionalizaèného opatrenia. Racionalizaèným opatrením
sa rozumie zníenie poètu tried, zníenie poètu zamestnancov koly alebo kolského zariadenia, zruenie koly alebo kolského zariadenia alebo iné opatrenie, ktorým sa zvýi efektívnos a hospodárnos vyuívania
pridelených finanèných prostriedkov. Pred uloením
povinnosti vykona racionalizaèné opatrenie prerokuje
ministerstvo so zriaïovate¾om koly alebo kolského
zariadenia druh racionalizaèného opatrenia. Zriaïovate¾ koly alebo kolského zariadenia je povinný poskytnú ministerstvu údaje potrebné na rozhodovanie vo
veci uloenia racionalizaèného opatrenia v truktúre
urèenej ministerstvom. Zriaïovate¾ koly alebo kolského zariadenia môe poiada o ïalie finanèné prostriedky pod¾a odseku 1 písm. a) a po uskutoènení racionalizaèného opatrenia..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
16. Za § 9b sa vkladá § 9ba, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 9ba
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
(1) Doh¾ad zaèatý do 31. decembra 2012 tohto zákona sa vykoná pod¾a predpisov platných v èase jeho zaèatia.
(2) Konanie o uloení pokuty zaèaté do 31. decembra
2012 dokonèí orgán doh¾adu pod¾a doterajieho predpisu..
17. Za § 9c sa vkladá § 9d, ktorý znie:
§ 9d
(1) Na úèely rozde¾ovania výnosu dane obciam v roku
2013 pouije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli
zriaïovatelia kôl a kolských zariadení a obce, pod¾a
doterajích predpisov aj údaje poskytnuté na úèely
tvorby koncepèných materiálov a analytických materiálov ministerstva o
a) iakoch základnej umeleckej koly v individuálnej
forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania
od troch rokov veku najdlhie do dovàenia 25 rokov
veku pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho
kolského roka; v cirkevných kolách a v súkromných kolách o iakoch do dovàenia 15 rokov veku,
b) deoch materskej koly pod¾a stavu k 15. septembru
zaèínajúceho kolského roka,
c) poslucháèoch jazykovej koly vo veku plnenia povinnej kolskej dochádzky najdlhie do dovàenia 25
rokov veku pod¾a stavu k 15. septembru zaèínajúceho kolského roka; v cirkevných kolách a v súkrom-
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ných kolách o poslucháèoch do dovàenia 15 rokov
veku.
(2) Na úèely rozde¾ovania výnosu dane z príjmov obciam v roku 2013 sa pre centrá vo¾ného èasu pouijú
údaje o poète obyvate¾ov obce od pä rokov veku do
dovàenia15 rokov veku s trvalým pobytom na území
obce pod¾a stavu k 1. januáru kalendárneho roka,
v ktorom sa zisovanie uskutoèòuje..
Èl. II
Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 475/2005 Z. z., zákona è. 279/2006 Z. z., zákona
è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z. a zákona
è. 38/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Zriaïovate¾ vymenúva riadite¾a na päroèné
funkèné obdobie na návrh rady koly v lehote do 30 kalendárnych dní odo dòa predloenia návrhu. Rada koly predkladá návrh na kandidáta na riadite¾a na základe výsledkov výberového konania pod¾a § 4 okrem
kandidáta, ktorý bol odvolaný pod¾a odseku 7 písm. a)
a c) a e) a odseku 8 písm. c). Návrh rady koly je pre
zriaïovate¾a záväzný, ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak..
2. V § 3 ods. 3 sa za slovo dohodne vkladajú slová
na dobu funkèného obdobia.
3. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Riadite¾ koly alebo riadite¾ kolského zariadenia okrem riadite¾a zariadenia kolského stravovania
a riadite¾a strediska sluieb kole musí spåòa predpoklady pod¾a osobitného predpisu8) a ma ku dòu uskutoènenia výberového konania najmenej pä rokov pedagogickej èinnosti alebo najmenej pä rokov odbornej
èinnosti..
8

Poznámka pod èiarou k odkazu 8 znie:

 ) § 34 ods. 2 zákona è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov..

Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.
4. V § 3 ods. 7 písmeno d) znie:
d) ak sa zruuje kola alebo kolské zariadenie,.
5. V § 3 ods. 8 písmeno b) znie:
b) ak neabsolvuje funkèné vzdelávanie alebo funkèné
inovaèné vzdelávanie v lehote pod¾a osobitného
predpisu,11).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11 znie:

11) § 34 ods. 2 písm. d) a ods. 3 zákona è. 317/2009 Z. z. v znení
zákona è. 390/2011 Z. z..

6. V § 3 ods. 10 sa slová odsekov 7 a 8 nahrádzajú
slovami odseku 7 písm. a) a c) a e) a odseku 8.
7. § 3 sa dopåòa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
(13) Funkèné obdobie sa predluje o preruenie vy-
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konávania funkcie riadite¾a z dôvodu výkonu verejnej
funkcie, èerpania materskej dovolenky alebo rodièovskej dovolenky alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti presahujúcej es mesiacov. Funkèné obdobie sa
predluje o dobu trvania prekáky v práci uvedenej
v prvej vete, ktorá zostáva do uplynutia funkèného obdobia, najviac o tyri roky.
(14) Zriaïovate¾ vymenuje na dobu preruenia vykonávania funkcie riadite¾a z dôvodov pod¾a odseku 13
riadite¾a, ktorý spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a
osobitného predpisu11) na zastupovanie bez výberového konania po prerokovaní s radou koly, ak je zriadená..
8. V § 4 odsek 1 znie:
(1) Výberové konanie na obsadenie miesta riadite¾a
vyhlasuje zriaïovate¾ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.6) Oznámenie o vyhlásení výberového
konania na obsadenie miesta riadite¾a okrem predpokladov urèených osobitným predpisom13b) obsahuje aj
poiadavku na predloenie návrhu koncepcie rozvoja
koly alebo kolského zariadenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 13b znie:

13b) § 6 zákona è. 317/2009 Z. z..

9. V § 4 ods. 2 sa slovo vymenovanie nahrádza slovami na obsadenie funkcie.
10. V § 4 sa vypúa odsek 6.
11. V § 5 ods. 6 sa vypúa posledná veta.
12. V § 5 odsek 9 znie:
(9) Riadite¾ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvova funkèné vzdelávanie19)
v lehote pod¾a osobitného predpisu.11).
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 znie:

19) § 38 zákona è. 317/2009 Z. z. v znení zákona è. 390/2011
Z. z..

13. V § 6 ods. 1 a 2 a § 9 ods. 1 a 2 sa za slová zriaïuje a zruuje vkladajú slová veobecne záväzným nariadením.
14. V § 6 ods. 2 sa vypúa písmeno d).
Doterajie písmená e) a i) sa oznaèujú ako písmená d) a h).
15. V § 6 odsek 12 znie:
(12) Obec
a) zostavuje plán investícií a rozpisuje finanèné prostriedky pridelené krajským kolským úradom pre
koly, ktorých je zriaïovate¾om, a rozpis finanèných
prostriedkov poukázaných pod¾a osobitného
predpisu30a) pre základné umelecké koly a kolské
zariadenia vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti,
b) poskytuje na základe iadosti zriaïovate¾a z finanèných prostriedkov poukázaných pod¾a osobitného
predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaïovate¾ovi cirkevnej základnej umeleckej koly, zriaïovate¾ovi cirkevnej jazykovej koly, zriaïovate¾ovi cirkevnej materskej koly,30b) zriaïovate¾ovi cirkevného kolského zariadenia, zriaïovate¾ovi súkromnej
základnej umeleckej koly, zriaïovate¾ovi súkromnej jazykovej koly, zriaïovate¾ovi súkromnej ma-
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terskej koly30b) a zriaïovate¾ovi súkromného kolského zariadenia; zriaïovate¾ cirkevnej základnej
umeleckej koly, zriaïovate¾ cirkevnej materskej
koly, zriaïovate¾ cirkevnej jazykovej koly, zriaïovate¾ cirkevného kolského zariadenia, zriaïovate¾
súkromnej základnej umeleckej koly, zriaïovate¾
súkromnej materskej koly, zriaïovate¾ súkromnej
jazykovej koly a zriaïovate¾ súkromného kolského
zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môu
poiada obec o dotáciu na diea alebo iaka do dovàenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých kôl, jazykových kôl, materských kôl30b) a kolských zariadení, ktorých
zriaïovate¾om môe by aj obec alebo krajský kolský úrad,
urèí veobecne záväzným nariadením30d) pre zriaïovate¾ov pod¾a písmena b) a základné umelecké koly,
jazykové koly, materské koly a kolské zariadenia
vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti
1. podrobnosti financovania základných umeleckých kôl, jazykových kôl, materských kôl
a kolských zariadení,
2. lehotu na predloenie údajov, pod¾a ktorých bude
financova základné umelecké koly, jazykové
koly, materské koly a kolské zariadenia okrem
údajov pod¾a osobitného predpisu,30e)
3. výku finanèných prostriedkov urèených na
mzdy a prevádzku na iaka základnej umeleckej
koly, poslucháèa jazykovej koly, diea materskej koly30b) alebo kolského zariadenia; v zariadeniach kolského stravovania na iaka koly,
skutoèného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo
alebo doplnkové jedlo a
4. deò v mesiaci, do ktorého poskytne finanèné
prostriedky,
poskytuje finanèné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách vo¾ného èasu; v cirkevných centrách vo¾ného
èasu a v súkromných centrách vo¾ného èasu na deti
do dovàenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce,
poskytuje finanèné prostriedky na stravovanie iakov
1. kôl vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti,
2. do dovàenia 15 rokov veku zo kôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti alebo inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby,30e)
3. základných kôl a základných kôl pre iakov so
peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v zriaïovate¾skej pôsobnosti krajských kolských
úradov, ak sa stravujú v zariadeniach kolského
stravovania v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce,
tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby,
oznámi zriaïovate¾om pod¾a písmena b) a základným umeleckým kolám, jazykovým kolám, materským kolám a kolským zariadeniam vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti výku finanèných prostried-

g)

h)

i)

j)
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kov urèených pod¾a písmena c) prvého a tretieho
bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára
prísluného kalendárneho roka,
kadoroène poskytuje finanèné prostriedky zriaïovate¾om pod¾a písmena b) a základným umeleckým
kolám, jazykovým kolám, materským kolám
a kolským zariadeniam vo svojej zriaïovate¾skej
pôsobnosti na kalendárny rok mesaène v lehote urèenej vo veobecne záväznom nariadení,
pri urèení výky finanèných prostriedkov pod¾a písmena c) tretieho bodu môe zoh¾adni pod¾a druhu
koly alebo kolského zariadenia
1. formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2. poèet hodín vzdelávania poskytovaných deom
kolských zariadení,
3. poèet detí, iakov alebo poslucháèov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kole alebo v kolskom zariadení,
4. poèet detí mladích ako tri roky v materskej kole,30b)
5. zaradenie zamestnancov koly alebo kolského
zariadenia do platových tried, pracovných tried
a skutoènos, èi zamestnanec poberá kreditový
príplatok a jeho výku,
6. energetickú nároènos budovy, v ktorej sa uskutoèòuje výchova a vzdelávanie,
7. výku nájmu, ak je kola alebo kolské zariadenie
umiestnené v priestoroch prenajatých obcou,
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaïovate¾om pod¾a písmena b) a základnými umeleckými
kolami, jazykovými kolami, materskými kolami
a kolskými zariadeniami vo svojej zriaïovate¾skej
pôsobnosti, pod¾a ktorých postupuje obec pri financovaní základných umeleckých kôl, jazykových
kôl, materských kôl a kolských zariadení okrem
údajov pod¾a osobitného predpisu,30e)
poskytne na iaka cirkevnej základnej umeleckej
koly, iaka súkromnej základnej umeleckej koly,
poslucháèa cirkevnej jazykovej koly, poslucháèa
súkromnej jazykovej koly, diea cirkevnej materskej koly,30b) diea súkromnej materskej koly,30b)
diea cirkevného kolského zariadenia a diea súkromného kolského zariadenia finanèné prostriedky najmenej vo výke 88 % zo sumy urèenej na mzdy
a prevádzku na iaka základnej umeleckej koly, poslucháèa jazykovej koly, diea materskej koly30b)
a diea kolského zariadenia v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach kolského
stravovania a v súkromných zariadeniach kolského
stravovania finanèné prostriedky najmenej vo výke
88 % zo sumy urèenej na mzdy a prevádzku na stravovanie iaka koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti
obce..
Poznámka pod èiarou k odkazu 30e znie:

30e) § 7a zákona è. 597/2003 Z. z. v znení zákona è. 325/2012
Z. z..

16. V § 6 ods. 15 sa slová ods. 2 písm. f) nahrádzajú
slovami ods. 2 písm. e).
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17. V § 6 ods. 24 sa vypúajú slová kolského strediska záujmovej èinnosti,.
18. V § 7 odsek 1 znie:
(1) kolským úradom je obec, ktorá je zriaïovate¾om kôl pod¾a § 6 ods. 1 s celkovým poètom najmenej
1 000 iakov. kolský úrad vzniká od 1. januára kalendárneho roka. Dátum rozhodujúci na urèenie poètu
iakov je 15. september predchádzajúceho kalendárneho roka..
19. V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa vypúajú slová tieto
kvalifikaèné predpoklady a písmená a) a b) znejú:
a) kvalifikaèné predpoklady a osobitné kvalifikaèné poiadavky pre prísluný druh a typ koly35a) a
b) poiadavku najmenej piatich rokov pedagogickej
èinnosti..
Poznámka pod èiarou k odkazu 35a znie:

35a) Príloha è. 1 k vyhláke Ministerstva kolstva Slovenskej republiky è. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikaèné
predpoklady a osobitné kvalifikaèné poiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorích predpisov..

d)

e)

20. V § 9 ods. 2 sa vypúa písmeno i).
21. V § 9 odsek 12 znie:
(12) Samosprávny kraj
a) zostavuje plán investícií a rozpisuje finanèné prostriedky pridelené krajským kolským úradom pre
koly, ktorých je zriaïovate¾om, a rozpis finanèných
prostriedkov poukázaných pod¾a osobitného
predpisu30a) pre základné umelecké koly a kolské
zariadenia vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti,
b) poskytuje na základe iadosti zriaïovate¾a z finanèných prostriedkov poukázaných pod¾a osobitného
predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaïovate¾ovi cirkevnej základnej umeleckej koly, zriaïovate¾ovi cirkevnej jazykovej koly, zriaïovate¾ovi cirkevného kolského zariadenia, zriaïovate¾ovi
súkromnej základnej umeleckej koly, zriaïovate¾ovi súkromnej jazykovej koly a zriaïovate¾ovi súkromného kolského zariadenia; zriaïovate¾ cirkevnej základnej umeleckej koly, zriaïovate¾ cirkevnej
jazykovej koly, zriaïovate¾ cirkevného kolského
zariadenia, zriaïovate¾ súkromnej základnej umeleckej koly, zriaïovate¾ súkromnej jazykovej koly
a zriaïovate¾ súkromného kolského zariadenia,
ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja,
môu poiada samosprávny kraj o dotáciu na iaka
nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých kôl, jazykových kôl a kolských zariadení, ktorých zriaïovate¾om môe by aj
samosprávny kraj alebo krajský kolský úrad, a na
diea alebo iaka do dovàenia 15 rokov veku takého
kolského zariadenia,30c) ktorého zriaïovate¾om nemôe by obec a nemôe by krajský kolský úrad,
c) urèí veobecne záväzným nariadením30f)
1. podrobnosti financovania základných umeleckých kôl, jazykových kôl a kolských zariadení,
2. lehotu na predloenie údajov, pod¾a ktorých bude
financova základné umelecké koly, jazykové
koly a kolské zariadenia,

f)

g)

h)
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3. výku finanèných prostriedkov urèených na
mzdy a prevádzku na iaka základnej umeleckej
koly, poslucháèa jazykovej koly a diea kolského zariadenia; v zariadeniach kolského stravovania na iaka koly, skutoèného stravníka alebo
na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4. deò v mesiaci, do ktorého poskytne finanèné
prostriedky zriaïovate¾om pod¾a písmena b) a základným umeleckým kolám, jazykovým kolám
a kolským zariadeniam vo svojej zriaïovate¾skej
pôsobnosti,
poskytuje finanèné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja v centrách vo¾ného èasu; v cirkevných
centrách vo¾ného èasu a v súkromných centrách
vo¾ného èasu na deti nad 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území samosprávneho kraja,
poskytuje finanèné prostriedky na stravovanie iakov
1. kôl vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti,
2. nad 15 rokov veku zo kôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti alebo inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby,
3. stredných kôl, stredných kôl pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných uèilí a praktických kôl v zriaïovate¾skej pôsobnosti krajských kolských úradov, ak
sa stravujú v zariadeniach kolského stravovania
v zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávneho kraja, tátom uznanej cirkvi alebo náboenskej spoloènosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby,
oznámi zriaïovate¾om pod¾a písmena b) a základným umeleckým kolám, jazykovým kolám a kolským zariadeniam vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti výku finanèných prostriedkov urèených
pod¾a písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára prísluného kalendárneho roka,
kadoroène poskytuje finanèné prostriedky zriaïovate¾om pod¾a písmena b) a základným umeleckým
kolám, jazykovým kolám a kolským zariadeniam
vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti na kalendárny
rok mesaène v lehote urèenej vo veobecne záväznom nariadení,
pri urèení výky finanèných prostriedkov pod¾a písmena c) tretieho bodu môe zoh¾adni pod¾a druhu
koly alebo kolského zariadenia
1. formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2. poèet hodín vzdelávania poskytovaných deom
kolských zariadení,
3. poèet detí, iakov alebo poslucháèov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kole alebo v kolskom zariadení,
4. zaradenie zamestnancov koly alebo kolského
zariadenia do platových tried, pracovných tried
a skutoènos, èi zamestnanec poberá kreditový
príplatok a jeho výku,
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5. energetickú nároènos budovy, v ktorej sa uskutoèòuje vzdelávanie,
6. výku nájmu, ak je kola alebo kolské zariadenie
umiestnené v priestoroch prenajatých samosprávnym krajom,
i) vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaïovate¾om pod¾a písmena b) a základnými umeleckými
kolami, jazykovými kolami a kolskými zariadeniami vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti, pod¾a
ktorých postupuje samosprávny kraj pri financovaní základných umeleckých kôl, jazykových kôl
a kolských zariadení,
j) poskytne na iaka cirkevnej základnej umeleckej
koly, iaka súkromnej základnej umeleckej koly,
poslucháèa cirkevnej jazykovej koly, poslucháèa
súkromnej jazykovej koly, diea cirkevného kolského zariadenia a diea súkromného kolského zariadenia finanèné prostriedky najmenej vo výke
88 % zo sumy urèenej na mzdy a prevádzku na iaka
základnej umeleckej koly, poslucháèa jazykovej
koly a diea kolského zariadenia v zriaïovate¾skej
pôsobnosti samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach kolského stravovania a v súkromných
zariadeniach kolského stravovania finanèné prostriedky najmenej vo výke 88 % zo sumy urèenej na
mzdy a prevádzku na stravovanie iaka koly v zriaïovate¾skej pôsobnosti samosprávneho kraja..
22. V § 9 ods. 19 sa za slovami vo¾ného èasu vypúa èiarka a slová kolského strediska záujmovej èinnosti.
23. V § 10 ods. 7 sa vypúa slovo poadovanom
a za slovo odbore sa vkladajú slová s nedostatoèným
poètom absolventov pre potreby trhu práce.
24. V § 10 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:
O poète skúobných komisií a predmetových maturitných komisií pre teoretickú èas odbornej zloky maturitnej skúky a predmetových maturitných komisií pre
praktickú èas odbornej zloky maturitnej skúky,
o mieste a dátume konania závereènej skúky, absolventskej skúky a teoretickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky a praktickej èasti odbornej zloky maturitnej
skúky
písomne
informuje
subjekty
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
osobitného predpisu41aa) do siedmich kalendárnych dní
od termínu urèeného na vymenovanie jej predsedu.41ab).
Poznámky pod èiarou k odkazom 41aa a 41ab znejú:

41aa) § 2 ods. 2 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. v znení zákona
è. 324/2012 Z. z.
41ab
) § 80 ods. 7 a § 84 ods. 1 zákona è. 245/2008 Z. z..

25. V § 10 odsek 16 znie:
(16) Krajský kolský úrad metodicky riadi kolské
úrady vo svojej územnej pôsobnosti pod¾a miesta sídla
kolského úradu..
26. V § 12 odsek 2 znie:
(2) tátnu kolskú inpekciu riadi hlavný kolský
inpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister.
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Funkèné obdobie hlavného kolského inpektora je pä
rokov odo dòa vymenovania do funkcie..
27. V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:
c) predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie koly
alebo kolského zariadenia zo siete pod¾a § 17 ods. 1
písm. c),.
28. V § 13 odsek 2 znie:
(2) tátna kolská inpekcia kontroluje vhodnos
a úèelnos priestorov, materiálno-technického zabezpeèenia a didaktickej techniky pouívaných vo
výchovno-vzdelávacom procese..
29. V § 13 ods. 4 sa slová predmet inpekènej èinnosti nahrádzajú slovami predmet kolskej inpekcie.
30. V § 13 odsek 7 znie:
(7) kolská inpekcia pod¾a závanosti zistených
nedostatkov uplatòuje tieto opatrenia:
a) odporúèanie,
b) prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,
c) uloenie opatrení,
d) nariadenie komisionálneho preskúania pri zistení
nedostatkov pri klasifikácii,
e) uloenie sankcií pod¾a § 37a ods. 2 a 3..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47 sa vypúa.
31. V § 13 ods. 8 prvej vete sa slová z inpekènej èinnosti nahrádzajú slovami zo kolskej inpekcie a slová o výsledkoch inpekènej èinnosti sa nahrádzajú
slovami o výsledkoch kolskej inpekcie.
32. V § 13 odsek 9 znie:
(9) Správa o výsledkoch kolskej inpekcie obsahuje oznaèenie inpekèného orgánu, mená a priezviská
kolských inpektorov, ktorí inpekciu vykonali, oznaèenie kontrolovaného subjektu, miesto a èas kolskej
inpekcie, predmet kolskej inpekcie, zistenia a ich
hodnotenie, oznaèenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú, a uplatnené opatrenia.
Správu o výsledkoch kolskej inpekcie po prerokovaní
podpisujú kolskí inpektori, ktorí sa na inpekcii zúèastnili, a riadite¾ kontrolovaného subjektu. Ak správu
o výsledkoch kolskej inpekcie nemono prerokova,
povauje sa za prerokovanú doruèením jedného vyhotovenia správy o výsledkoch kolskej inpekcie riadite¾ovi kontrolovaného subjektu..
33. § 13 sa dopåòa odsekom 14, ktorý znie:
(14) Ak pri vybavovaní saností tátna kolská inpekcia zistí nedostatky, uplatòuje opatrenia pod¾a odseku 7..
34. V § 14 ods. 6 písmeno e) znie:
e) vydáva a zverejòuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia, ktoré vymedzujú povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti
stredných odborných kôl, stredísk praktického vyuèovania, kolských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyuèovania; normatívy pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa
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uskutoèòuje praktické vyuèovanie iakov tudijných odborov a uèebných odborov pripravujúcich
na výkon zdravotníckeho povolania, ustanovuje osobitný predpis,49a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 7 ods. 13 a § 8 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 21 ods. 7 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

35. V § 14 odsek 7 znie:
(7) Ministerstvo vo verejnom záujme na iados subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy41aa)
a rezortných ministerstiev môe urèi samosprávnemu
kraju poèty iakov pre jednotlivé tudijné odbory
a uèebné odbory stredných odborných kôl s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby trhu práce.50b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 50b znie:

50b) § 3 ods. 1 písm. c) zákona è. 184/2009 Z. z. v znení zákona
è. 324/2012 Z. z..

36. V § 15 ods. 4 písmená c) a e) znejú:
c) zoznam tudijných odborov a uèebných odborov,
d) termín zaèatia èinnosti koly, kolského zariadenia,
strediska praktického vyuèovania, pracoviska praktického vyuèovania alebo elokovaného pracoviska,
e) výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko..
37. V § 16 odsek 1 znie:
(1) iados o zaradenie koly, kolského zariadenia,
strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania do siete predkladá zriaïovate¾
ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý
predchádza roku, v ktorom má by kola, kolské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania zriadené. Minister môe povoli iný termín pri zaradení do siete základnej koly
s materskou kolou a ich súèastí, spojenej koly a ich
súèastí alebo organizaènej zloky spojenej koly. iados obsahuje
a) názov, adresu a identifikaèné èíslo zriaïovate¾a, tatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaïovate¾
právnická osoba; meno a priezvisko, tátnu príslunos, miesto trvalého pobytu a rodné èíslo zriaïovate¾a, ak je zriaïovate¾ fyzická osoba,
b) názov a adresu koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania vrátane jeho súèastí,
c) predpokladaný poèet vetkých detí alebo iakov,
d) predpokladaný poèet vetkých tried,
e) vyuèovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f) kolský vzdelávací program alebo výchovný program, pod¾a ktorého sa bude v kole, kolskom zariadení, stredisku praktického vyuèovania alebo
pracovisku praktického vyuèovania uskutoèòova
výchova a vzdelávanie,
g) predpokladaný dátum, v ktorom sa má kola, kolské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania
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alebo pracovisko praktického vyuèovania vrátane
jeho súèastí zriadi,
h) doklad o zabezpeèení priestorov,
i) doklad prísluných orgánov tátnej správy, e priestory koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania sú v súlade s hygienickými poiadavkami
a predpismi o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred poiarmi,
j) predpokladaný rozpoèet koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania,
k) vyjadrenie obce, ak ide o materské koly, základné
koly alebo kolské zariadenia, ktorých zriaïovate¾om je krajský kolský úrad, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné koly, ktorých
zriaïovate¾om je krajský kolský úrad,
l) súhlas obce pre zriaïovate¾ov pod¾a § 19 ods. 2
písm. d) a e), ak ide o materské koly,30b) jazykové
koly, základné umelecké koly a kolské zariadenia
pre deti, iakov a poslucháèov do 15 rokov veku a základné koly, základné koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území
obce,
m) súhlas samosprávneho kraja pre zriaïovate¾ov pod¾a § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové koly,
základné umelecké koly a kolské zariadenia
okrem kôl v prírode pre deti, iakov a poslucháèov
nad 15 rokov veku a stredné koly, koly v prírode,
stredné koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné uèilitia a praktické koly na území samosprávneho kraja,
n) vyjadrenie prísluného orgánu kolskej samosprávy,
o) ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko prísluného ústredného orgánu tátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
osobitného predpisu,41aa)
p) vyjadrenie prísluného krajského kolského úradu
k poiadavkám pod¾a odseku 7, ak ide o koly, v ktorých vzdelávanie sa povauje za sústavnú prípravu
na povolanie, ak nie je zriaïovate¾om..
Poznámky pod èiarou k odkazom 53 a 53c sa vypúajú.
38. V § 16 odsek 5 znie:
(5) Úèastníkom konania vo veci zaradenia do siete je
zriaïovate¾. Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne
do 60 dní od doruèenia iadosti o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznaèí termín zaèatia èinnosti. Termín zaèatia èinnosti koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska
praktického vyuèovania je 1. september kalendárneho
roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom
bola iados doruèená, okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete pod¾a odseku 1, a zariadení kolského stravovania, ktorých termín zaèatia èinnosti urèí ministerstvo..
39. § 16 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete
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zoh¾adòuje miestne a regionálne poiadavky, a to najmä
a) úèelné a komplexné rozmiestnenie kôl, kolských
zariadení, pracovísk praktického vyuèovania a stredísk praktického vyuèovania,
b) formy organizácie výchovy a vzdelávania kôl, kolských zariadení, pracovísk praktického vyuèovania
a stredísk praktického vyuèovania,
c) vyuèovací jazyk alebo výchovný jazyk,
d) poèet detí, iakov alebo poslucháèov zriadených
kôl, kolských zariadení, pracovísk praktického vyuèovania a stredísk praktického vyuèovania a
e) priestorové a materiálno-technické zabezpeèenie
kôl, kolských zariadení, pracovísk praktického vyuèovania a stredísk praktického vyuèovania..
40. V § 17 ods. 1 písm. c) sa vypúajú slová (§ 29
ods. 3) a za slová materiálno-technického sa vkladajú slová a priestorového.
41. V § 17 ods. 2 písm. h) sa slová zamestnávate¾ského zväzu alebo právnickej osoby, ktorá má pôsobnos v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
osobitného predpisu53c) nahrádzajú slovami subjektu
koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
osobitného predpisu41aa).
42. V § 17 odsek 3 znie:
(3) Úèastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je
zriaïovate¾. Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne
do 60 dní od doruèenia iadosti na vyradenie..
43. § 17 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Zriaïovate¾, ktorým je právnická osoba pod¾a
§ 19 ods. 2 písm. e), je povinný bezodkladne po
zruení54a) oznámi túto skutoènos ministerstvu, ktoré
rozhodne o vyradení koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania zo siete..
Poznámka pod èiarou k odkazu 54a znie:

54a) Napríklad § 20a Obèianskeho zákonníka, § 14 a 15 zákona
è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002
Z. z., § 14 a 15 zákona è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene
Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov..

44. V § 18 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Úèastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaïovate¾. Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe iadosti zriaïovate¾a alebo osoby oprávnenej kona za viacero zriaïovate¾ov alebo na návrh hlavného
kolského inpektora pod¾a § 12 ods. 3 písm. d) do 60
dní od doruèenia iadosti na zmenu v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa pouijú primerane ustanovenia
§ 16 a 17.
(3) iados o zmenu v sieti pod¾a § 15 ods. 4 písm. c)
a e) predkladá zriaïovate¾ ministerstvu do 31. marca
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykona. Minister
môe povoli iný termín pri zmene v sieti, ktorá spoèíva
v zaradení tudijného odboru alebo uèebného odboru..
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45. V § 18 ods. 5 sa slovo súpisného nahrádza slovom popisného.
46. § 18 sa dopåòa odsekmi 6 a 8, ktoré znejú:
(6) Rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj
zriadeniu alebo zrueniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spoèíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.
(7) iados o zmenu v sieti pod¾a odseku 6 písm. a)
obsahuje tieto údaje a doklady:
a) názov, adresu a identifikaèné èíslo zriaïovate¾a, ak
je zriaïovate¾ právnická osoba; meno a priezvisko,
miesto trvalého pobytu a rodné èíslo zriaïovate¾a,
ak je zriaïovate¾ fyzická osoba,
b) rozhodnutie o zaradení koly alebo kolského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované pracovisko zriadi,
c) zriaïovacia listina koly alebo zriaïovacia listina
kolského zariadenia,
d) názov a adresu elokovaného pracoviska,
e) predpokladaný poèet vetkých detí, iakov alebo poslucháèov,
f) predpokladaný poèet vetkých tried,
g) výchovno-vzdelávací jazyk,
h) predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
i) doklad o zabezpeèení priestorov,
j) doklad prísluných orgánov tátnej správy, e priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s hygienickými poiadavkami a predpismi o bezpeènosti
a ochrane zdravia pri práci, a písomné vyhlásenie, e
priestory elokovaného pracoviska sú v súlade
s predpismi o ochrane pred poiarmi,
k) vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súèasou materskej koly, základnej koly
alebo kolského zariadenia, ktorého zriaïovate¾om
je krajský kolský úrad, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súèasou strednej koly, ktorého zriaïovate¾om je krajský kolský úrad,
l) súhlas obce pre zriaïovate¾ov pod¾a § 19 ods. 2
písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré
bude súèasou materskej koly,30b) jazykovej koly,
základnej umeleckej koly alebo kolského zariadenia pre deti, iakov a poslucháèov do 15 rokov veku,
a o elokované pracovisko, ktoré bude súèasou základnej koly, základnej koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území
obce,
m) súhlas samosprávneho kraja pre zriaïovate¾ov pod¾a § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súèasou jazykovej koly, základnej umeleckej koly a kolského zariadenia pre deti,
iakov a poslucháèov nad 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súèasou strednej koly, strednej koly pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného uèilia
a praktickej koly na území samosprávneho kraja,
n) ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko prísluné-
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ho ústredného orgánu tátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
osobitného predpisu,41aa)
o) vyjadrenie prísluného krajského kolského úradu,
ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súèasou
koly, v ktorej vzdelávanie sa povauje za sústavnú
prípravu na povolanie, ak nie je zriaïovate¾om.

kole alebo èlenmi rady kolského zariadenia pri kolskom internáte a centre vo¾ného èasu sú dvaja zvolení
zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, tyria zvolení
zástupcovia rodièov, ktorí nie sú zamestnancami koly
alebo kolského zariadenia, a tyria delegovaní zástupcovia zriaïovate¾a.

(8) iados o zmenu v sieti pod¾a odseku 6 písm. b)
obsahuje tieto údaje a doklady:
a) názov a adresu elokovaného pracoviska,
b) rozhodnutie o zaradení koly alebo kolského zariadenia do siete, pri ktorom je elokované pracovisko
zriadené,
c) dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
d) termín zruenia elokovaného pracoviska,
e) spôsob zabezpeèenia výchovy a vzdelávania alebo
stravovania detí a iakov po zruení elokovaného
pracoviska,
f) ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko prísluného ústredného orgánu tátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
osobitného predpisu.41aa).

(6) Èlenmi rady koly pri
a) strednej kole a strednej kole pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú dvaja
zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
koly, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov koly, traja zvolení zástupcovia rodièov, ktorí nie
sú zamestnancami koly alebo kolského zariadenia, tyria delegovaní zástupcovia zriaïovate¾a,
z ktorých je v stredných odborných kolách jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosou v príslunom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje,
a jeden zvolený zástupca iakov príslunej koly,
b) odbornom uèiliti alebo praktickej kole sú traja
zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov
koly, traja zvolení zástupcovia rodièov, ktorí nie sú
zamestnancami koly, a tyria delegovaní zástupcovia zriaïovate¾a,
c) peciálnom výchovnom zariadení, jazykovej kole
a kole pri zdravotníckom zariadení sú tyria zvolení
zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden
zvolený zástupca ostatných zamestnancov a iesti
delegovaní zástupcovia zriaïovate¾a..

47. V § 19 odseky 6 a 7 znejú:
(6) Elokované pracovisko mono zriadi iba na území kraja pod¾a adresy koly alebo kolského zariadenia
a po rozhodnutí o zmene v sieti pod¾a § 18 ods. 6
písm. a). Elokované pracovisko sa nezriaïuje pri kolských úèelových zariadeniach, strediskách praktického vyuèovania a pracoviskách praktického vyuèovania.
(7) Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutoèòuje
pravidelná výchovno-vzdelávacia èinnos a riadi sa
kolským vzdelávacím programom koly, ktorej je súèasou, alebo výchovno-vzdelávacím programom kolského zariadenia, ktorého je súèasou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaïuje sa ako
súèas koly alebo kolského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Na vonkajom oznaèení elokovaného
pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlèka
a za pomlèkou sa uvedie názov koly alebo kolského
zariadenia pod¾a § 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko súèasou..
Poznámka pod èiarou k odkazu 57a sa vypúa.
48. § 19 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Elokované pracovisko mono zrui a po rozhodnutí o zmene v sieti pod¾a § 18 ods. 6 písm. b).
(9) Diagnostické centrum môe zriadi len krajský
kolský úrad..
49. V § 21 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: V názve strednej odbornej koly sa za
typ koly môe uvies aj prívlastok charakterizujúci
prevládajúce tudijné odbory a uèebné odbory, v ktorých kola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu..
50. V § 25 odseky 5 a 6 znejú:
(5) Èlenmi rady koly pri základnej kole, základnej
kole pre iakov so peciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, materskej kole,30b) základnej umeleckej

51. V § 25 ods. 12 písmeno h) znie:
h) odvolaním delegovaného zástupcu zriaïovate¾a,.
52. V § 37a ods. 2 písm. a) sa slová inpekènej èinnosti nahrádzajú slovami kolskej inpekcie.
53. V § 37a ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo poruil povinnos pod¾a § 17 ods. 5.
54. § 37b sa vypúa.
55. V § 38 ods. 2 sa slová § 3 ods. 2 a ods. 11 nahrádzajú slovami § 3 ods. 11 a slová e) a g) sa nahrádzajú slovami f) a g).
56. V § 38 ods. 3 sa slová § 3 ods. 2, ods. 7 nahrádzajú slovami § 3 ods. 7 a slová e) a g) sa nahrádzajú slovami f) a g).
57. V § 38 odsek 4 znie:
(4) Na rozhodovanie pod¾a § 5 ods. 3 okrem pokarhania riadite¾om koly a pochvaly riadite¾om koly, § 5
ods. 4 okrem pokarhania riadite¾om koly, podmieneèného vylúèenia a pochvaly riadite¾om koly, § 5 ods. 15,
§ 6 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2 druhej vety, § 9 ods. 5, § 10
ods. 8 a 10 a 13, § 14 ods. 4, ods. 6 písm. b) a ods. 7,
§ 16 a 18, § 31, 32 a § 37a sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.80).
58. V § 38 ods. 5 sa slová veobecne záväzný právny
predpis o správnom konaní80) nahrádzajú slovami
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veobecný predpis o správnom konaní
ods. 15.

80

) okrem § 5

59. V § 38 ods. 6 sa za slová pod¾a § 5 vkladajú slová
okrem rozhodovania pod¾a odseku 15.
60. Za § 39b sa vkladajú § 39c a 39f, ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
§ 39c
(1) Elokované pracoviská, detaované triedy a poboèky zriadené do 31. decembra 2012 sú elokované
pracoviská pod¾a tohto zákona.
(2) Zriaïovate¾ koly alebo kolského zariadenia,
ktorý má zriadené elokované pracovisko pod¾a odseku 1, najneskôr do 30. júna 2013
a) písomne oznámi ministerstvu osobitne za kadé elokované pracovisko tieto údaje:
1. názov, adresu, identifikaèné èíslo zriaïovate¾a,
tatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaïovate¾ právnická osoba; meno a priezvisko, tátnu
príslunos, miesto trvalého pobytu a rodné èíslo
zriaïovate¾a, ak je zriaïovate¾ fyzická osoba,
2. adresa elokovaného pracoviska,
3. názov koly alebo kolského zariadenia, ktorého
je elokované pracovisko súèasou,
4. dátum zaèatia èinnosti,
5. poèet tried, oddelení, záujmových útvarov alebo
výchovných skupín pod¾a stavu k 1. septembru
2012,
6. poèet iakov, detí alebo poslucháèov pod¾a stavu
k 15. septembru 2012,
7. ak ide o elokované pracoviská stredných odborných kôl, aj kód tudijného odboru alebo uèebného odboru, v ktorom sa vzdelávajú iaci,
b) predloí doklady pod¾a § 16 ods. 1 písm. h) a i) a zriaïovaciu listinu koly alebo kolského zariadenia.
(3) Ministerstvo písomne potvrdí zriaïovate¾ovi doruèenie údajov a dokladov pod¾a odseku 2 a zaeviduje
elokované pracovisko v sieti. Ak zriaïovate¾ nepredloí
ministerstvu údaje a doklady pod¾a odseku 2 v urèenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 30. júnu
2013.
(4) Ak je elokované pracovisko zriadené pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra 2012 ako súèas koly
alebo kolského zariadenia, a ktoré nie je právnickou
osobou, zriaïovate¾ zabezpeèí vetky úkony smerujúce
k premene koly alebo kolského zariadenia na právnickú osobu najneskôr do 1. januára 2014 a písomne
oznámi ministerstvu identifikaèné èíslo koly alebo
kolského zariadenia najneskôr do 31. januára 2014.
(5) Ministerstvo písomne potvrdí zriaïovate¾ovi doruèenie údajov pod¾a odseku 4. Ak zriaïovate¾ nepredloí ministerstvu údaje pod¾a odseku 4 v urèenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 31. januáru
2014.
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(6) Elokované pracoviská kôl a kolských zariadení
zriadené pod¾a predpisu úèinného do 31. decembra
2012 mimo územia kraja, kde je kola alebo kolské zariadenie zriadené, sa stávajú kolami alebo kolskými
zariadeniami s úèinnosou od 1. septembra 2015.
(7) Zriaïovate¾ koly alebo kolského zariadenia
vzniknutých pod¾a odseku 6
a) vydá zriaïovaciu listinu pod¾a § 22 ods. 2; v zriaïovacej listine sa neuvádzajú údaje uvedené v § 22
ods. 2 písm. k),
b) písomne oznámi ministerstvu súèasti kôl a kolských zariadení najneskôr do 10. septembra 2015.
(8) Zriaïovate¾ koly vzniknutej pod¾a odseku 6, ktorá je právnickou osobou pod¾a osobitného predpisu,86)
a zriaïovate¾ koly alebo kolského zariadenia vzniknutých pod¾a odseku 6, ktoré sú právnickou osobou,
ak tak urèí zriaïovate¾, písomne oznámi ministerstvu
identifikaèné èíslo novovzniknutej koly alebo novovzniknutého kolského zariadenia najneskôr do
10. septembra 2015.
(9) Ak zriaïovate¾ nesplní povinnosti pod¾a odsekov 7 a 8, kola alebo kolské zariadenie zaniká
k 10. septembru 2015.
§ 39d
Funkèné obdobie riadite¾a súkromnej koly, riadite¾a súkromného kolského zariadenia, riadite¾a cirkevnej koly alebo riadite¾a cirkevného kolského zariadenia, ktoré je viac ako pä rokov,
a) sa konèí uplynutím posledného dòa piateho roku
funkèného obdobia, ak vykonáva funkciu riadite¾a
menej ako pä rokov,
b) sa konèí uplynutím posledného dòa funkèného obdobia, najneskôr vak 30. júna 2014, ak vykonáva
funkciu riadite¾a viac ako pä rokov.
§ 39e
Správne konania, ktoré boli zaèaté a právoplatne neukonèené do 31. decembra 2012, sa dokonèia pod¾a
doterajích predpisov.
§ 39f
(1) Obec v roku 2013 oznámi zriaïovate¾om pod¾a § 6
ods. 12 písm. b) a základným umeleckým kolám, jazykovým kolám, materským kolám a kolským zariadeniam vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti výku
finanèných prostriedkov urèených pod¾a § 6 ods. 12
písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do
30. apríla.
(2) Samosprávny kraj v roku 2013 oznámi zriaïovate¾om pod¾a § 9 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým kolám, jazykovým kolám, materským kolám
a kolským zariadeniam vo svojej zriaïovate¾skej pôsobnosti výku finanèných prostriedkov urèených pod¾a § 9 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok
najneskôr do 30. apríla..
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Èl. IV

Poznámka pod èiarou k odkazu 86 znie:
86) § 27 ods. 2 písm. b) a g) zákona è. 245/2008 Z. z..

Èl. III
Zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 390/2011
Z. z. sa dopåòa takto:
§ 61a sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) O iadostiach o akreditáciu predloených ministerstvu do 31. decembra 2011 rozhodne ministerstvo pod¾a predpisov úèinných do 31. decembra
2011..

Zákon è. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony sa mení takto:
V èl. VII sa slová 1. januára 2013 nahrádzajú slovami 1. januára 2015.
Èl. V
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I prvého a estnásteho bodu a èl. II, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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326
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. októbra 2012,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013

§2

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 zákona
è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaïuje:
§1
Suma minimálnej mzdy na rok 2013 sa ustanovuje
na
a) 337,70 eura za mesiac pre zamestnanca odmeòovaného mesaènou mzdou,
b) 1,941 eura za kadú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 343/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2013.

Robert Fico v. r.
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327
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy,
krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 374 ods. 1 a 2 zákona è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov, § 92
ods. 1 zákona è. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov a § 561 ods. 1 zákona è. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok ustanovuje:

Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, peciálny súd a vojenské súdy v znení vyhláky
è. 417/2006 Z. z., vyhláky è. 120/2007 Z. z., vyhláky
è. 389/2008 Z. z., vyhláky è. 11/2009 Z. z., vyhláky
è. 95/2009 Z. z., vyhláky è. 450/2009 Z. z., vyhláky
è. 148/2011 Z. z. a vyhláky è. 94/2012 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 49 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a nahrádzajú slovami právne záväzné akty.
2. V § 51 ods. 3 a 4 sa slová právne akty Európskeho
spoloèenstva a nahrádzajú slovami právne záväzné
akty.
3. V § 66 ods. 2 sa vypúajú slová oprávnenej osoby.
4. V § 66 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) iados o vydanie, opravu alebo zruenie osvedèenia o európskom exekuènom titule, ktorým je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier, sa pripojí
k súdnemu spisu vo veci, v ktorej bolo rozhodnutie vydané alebo súdny zmier schválený, oznaèí sa nasledujúcim èíslom listu a v tomto súdnom spise sa vybaví; do
súdneho registra sa nezapisuje..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4 a 6.
5. V § 66 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
6. V § 163 ods. 1 písmeno e) znie:
e) opatrovnícke a starostlivosti o maloletých P, PPOm,
Ps, Po, Pú, Pd, Pcud,.

7. Za § 263b sa vkladá § 263c, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 263c
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. januára 2013
Veci zapísané pred 1. januárom 2013 do súdneho registra P, ktoré sa od 1. januára 2013 zapisujú do súdneho registra C, sa vedú v súdnom registri P aj po 1. januári 2013..
8. V prílohe è. 1 èasti II Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu v písmene B Súdny register
obèianskoprávnych vecí prvom bode písmeno e) znie:
e) návrh na rozvod manelstva s výnimkou návrhu na
rozvod manelstva rodièov maloletého dieaa a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manelov
a rozvedených manelov,.
9. V prílohe è. 1 èasti II Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu v písmene B Súdny register
obèianskoprávnych vecí prvom bode sa za písmeno e)
vkladajú nové písmená f) a h), ktoré znejú:
f) návrh na urèenie alebo zapretie otcovstva, návrh na
urèenie materstva,
g) návrh na urèenie príspevku na výivu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,
h) návrh na urèenie, zmenu alebo zruenie vyivovacej
povinnosti voèi plnoletým osobám,.
Doterajie písmená f) a p) sa oznaèujú ako písmená
i) a t).
10. V prílohe è. 1 èasti II Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu v písmene E Súdny register
opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých
prvý bod znie:
1. Do súdneho registra P sa zapisuje najmä
a) návrh na rozvod manelstva rodièov maloletého
dieaa,
b) návrh na úpravu výkonu rodièovských práv a povinností k maloletému dieau,
c) úprava práv a povinností maloletého dieaa,
d) zvýenie alebo zníenie výivného,
e) úprava styku,
f) náhradná osobná starostlivos,
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g)
h)
i)
j)

pestúnska starostlivos,
ústavná starostlivos,
výchovné opatrenia,
osvojenie, predosvojite¾ská starostlivos, konanie
o osvojite¾nosti,
k) ustanovenie opatrovníka vrátane kolízneho opatrovníka a majetkového opatrovníka maloletému
alebo nesvojprávnemu,
l) schválenie právneho úkonu maloletého alebo nesvojprávneho vrátane návrhu na povolenie uzavrie manelstvo,
m) vyhlásenie za màtveho..
11. V prílohe è. 1 èasti II Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu v písmene H Súdny register
vecí výkonu rozhodnutia tretí bod znie:
3. Do súdneho registra Ecud sa zapisuje návrh na
uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonate¾nosti cudzieho rozhodnutia..
12. V prílohe è. 1 èasti III Zapisovanie do súdnych
registrov krajského súdu  súdne registre prvostupòovej agendy v písmene A Súdny register obèiansko-
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právnych vecí treom bode sa na konci pripájajú tieto
slová:
a iados o vydanie, opravu alebo zruenie osvedèenia o európskom exekuènom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom
schválený zmier.
13. V prílohe è. 1 èasti III Zapisovanie do súdnych
registrov krajského súdu  súdne registre odvolacej
agendy v písmene A Súdny register obèianskoprávnych vecí tvrtý bod znie:
4. Do súdneho registra CoE sa zapisujú vetky veci,
ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch Em, Ecud, Er, ak v nich bolo podané
odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu..
14. V prílohe è. 4 sa vypúa vzor è. 10.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia
okrem èl. I bodov 6 a 10, ktoré nadobúdajú úèinnos
1. januára 2013.

Tomá Borec v. r.
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