
#ModernéŠkoly 

Usmernenie  
odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja  

č. 6/2020 o zmenách v sieti 
 

 

Zhrnutie Postup pri zaraďovaní, vyraďovaní a všetkých zmenách v sieti určujú § 16 - 18 zákona č. 596/2003 Z. z.          
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Kto môže 
požiadať 

O zmenu v sieti žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriaďovateľ školy - Bratislavský 
samosprávny kraj (BSK). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodne o zmene v sieti na 
základe žiadosti zriaďovateľa do 60 dní od doručenia žiadosti o zmenu v sieti.  
Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva, preto žiadosti o zmenu v sieti pre 
zdravotnícke školy zasiela BSK na Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 
Dokedy 
možno 
požiadať 

BSK ako zriaďovateľ musí v zmysle platnej legislatívy žiadosť predložiť Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR do 31. 3. kalendárneho roka, ktorý predchádza rolu, kedy sa má zmena vykonať. 
Škola preto  predloží žiadosť zriaďovateľovi so všetkými prílohami v termíne do 31. 01.  
  

Je možný   
iný termín? 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak 
požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.        

 
Čo žiadosť 
musí 
obsahovať 

Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona - odôvodnenie, materiálno-technické 
zabezpečenie, dátum zaradenia do siete a predpokladaný počet tried a žiakov. 

 

Povinné 
prílohy  
žiadosti 

• stanovisko rady školy 

• vyjadrenie inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh 
práce, ak ide o strednú odbornú školu (Republiková únia zamestnávateľov, AZZZ, SPPK...) 
Pozn.: V prílohe č. 9 vyhlášky 251/2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a         
o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania je uvedená vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej 
organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom              
a jednotlivým učebným odborom.  

• V prípade, že v prílohe vyhlášky nie je uvedená vecná pôsobnosť stavovskej alebo profesijnej 
organizácie, škola vyžiada podporné stanovisko od príslušného ministerstva SR 

• podporné stanoviská aspoň 2-3 odborne príslušných zamestnávateľov 

• školský vzdelávací program príslušného študijného alebo učebného odboru 
 

Bližšie 
informácie 

Mgr. Tibor Varga, tel. č. 02/ 4826 4811, tibor.varga@region-bsk.sk; Mgr. Anna Poliačiková, tel. č. 02/48264 
138, anna.poliacikova@region-bsk.sk. 
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