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Prehľad základných všeobecne záväzných právnych predpisov pre činnosť školy 
 
 

311/2001  - zákonník práce (341/2011 – úplné znenie) 
• Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských  

– MŠ SR č. 2010-8851/18548:1-141  (VP) 
• Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

283/2002 o cestovných náhradách  (VP) 
428/2002  o ochrane osobných údajov  (VP) 
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám  (VP) 

• Vyhláška 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnené informácie 
63/1993 o štátnych symboloch 

• Smernica MŠ SR 11/2010-R 
270/1995 o štátnom jazyku SR 

• Zásady vlády SR č. 593/2009 k zákonu o štátnom jazyku 
145/1995 o správnych poplatkoch 
9/2010 o sťažnostiach  (VP) 
71/1967 o správnom konaní 
314/2001 o ochrane pred požiarmi 

• Vyhláška MV SR 121/2002 o požiarnej prevencii 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

• Nariadenie vlády SR 395/2006 osobné ochranné prostriedky  (VP) 
• Nariadenie vlády SR 387/2006 zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci(značky, piktogramy ...) 
• Vyhláška MŠ SR 5OO/2006 vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 
• Metodické usmernenie 4/2009-R  (VP) 

377/2004 o ochrane nefajčiarov 
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

• Vyhláška MZ 526/2007 zotavovacie podujatia 
• Vyhláška MV SR 23/2006 vykonávanie ustanovení zákona 544/2002 – horská 

záchranná  služba – LVVK 
• Smernica 6/2009-R organizácia plaveckého výcviku žiakov ZŠ 
• Vyhláška MZ SR 525/2007 požiadavky na telovýchovné zariadenia 
• Vyhláška MZ SR 527/2007 požiadavky na zariadenia pre deti a mládež 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
395/2002 o archívoch a registratúrach 

• Vyhláška 628/2002 
• Smernica MŠ SR 17/2OO5-R   (VP)  

552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme 
553/2003 o odmeňovaní niektorých zamest.  pri výkone práce vo verejnom záujme (VP) 

• Vyhláška MŠ SR 437/2009 , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie PZ a OZ ( 170/2010, 
366/2010 

• Nariadenie vlády SR 422/2009 rozsah priamej vyučovacej povinnosti a priamej 
výchovnej činnosti PZ 

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
• Vyhláška MŠ SR 137/2005 o školskej inšpekcii 
• Vyhláška MŠ SR 291/2004 určenie podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 
• Vyhláška MŠ SR 9/2006 o štruktúre a obsahu správ výchovno- vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 
597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ  a školských zariadení 

• Nariadenie vlády SR 630/2011 podrobnosti rozpisu FP zo štátneho rozpočtu pre 
školy a školské zariadenia 

• Vyhláška MŠ SR 649/2008 o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

245/2008 školský zákon  (VP)  
• Smernica MŠVV a Š SR 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení 

súťaží 
• Vyhláška MŠ SR 307/2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým 

nadaním 
• Vyhláška MŠ SR 282/2009 o stredných školách (268/2011) 
• Vyhláška MŠ SR 326/2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných 

školských tlačív, vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia 
• Vyhláška MŠ SR 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách (209/2011) 
• Vyhláška MŠ SR 319/2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky s cudzieho 

jazyka (269/2009, 405/2009, 208/2011) 
• Vyhláška MŠ SR 231/2009 o podrobnostiach o organizácií školského roku na ZŠ, 

SŠ, ZUŠ , na praktických školách, na odborných školách a jazykových školách 
(518/2010) 

• Vyhláška MŠ SR 330/2009 o zariadení školského stravovania 
• Nariadenie vlády SR 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka 

a mliečnych výrobkov MŠ, ZŠ, SŠ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
317/2009 o pedagogických zamestnancoch  (VP) (390/2011) 

• Vyhláška MŠ SR 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách PZ 
a OZ 

• Smernica č. 4/2012 ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov za 
rozširujúce štúdium, rigorózne skúšky, štátne jazykové skúšky, vzdelávanie 
v zahraničí, tvorivé aktivity 

568/2009 o celoživotnom vzdelávaní 
184/2009 o odbornom školstve 
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