


Zákon č. 596/2003 Z. z.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 9a Regionálny úrad

- je orgánom miestnej štátnej správy v školstve,

- je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva, ktoré voči nemu plní funkciu
zriaďovateľa,

- podrobnosti o organizácii regionálneho úradu upravuje ministerstvo smernicou

(Smernica č. 32/2021 o organizácii regionálneho úradu školskej správy v znení neskorších zmien )
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§ 10

(1) Regionálny úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete

a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

b) základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

c) stredné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

d) materské školy pre deti so ŠVVP

e) základné školy pre žiakov so ŠVVP

f) stredné školy pre žiakov so ŠVVP

g) praktické školy,

h) odborné učilištia,

i) špeciálne výchovné zariadenia,

j) školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v

cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody,

k) školský internát,

l) centrá poradenstva a prevencie,

m) špecializované centrá poradenstva a prevencie,

n) školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského

zariadenia uvedeného v písmenách a) až k).
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▪základné úlohy Regionálneho úradu - §10, §11

▪vzťahy s inými organizáciami
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MOŽNOSTI ZÍSKANIA NSV
„DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE“

V rámci VP nižšieho 
stredného odborného 

vzdelávania

(SŠ)

Program 
vzdelávania

(ZŠ)

Externé 
testovanie 

(ZŠ)



6

MOŽNOSTI ZÍSKANIA NSV 
V RÁMCI VP NIŽŠIEHO STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

• Legislatíva: § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

• Prihlásenie uchádzača: priamo SŠ

• Forma: Program vzdelávania → Komisionálna skúška

• Miesto realizácie: Stredná škola (F- odbor)

• Opravný termín: NIE

• Doklad o získanom vzdelaní: Vysvedčenie vydané strednou školou

• Viac info: zatiaľ nezverejnené, v dohľadnej dobe zverejnené na minedu.sk – stredné vzdelanie/- druhošancové vzdelávanie

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE
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Ďakujeme za pozornosť.

RNDr. Bc. Mária Takáčová, riaditeľka RÚŠS v Prešove
Mgr. Mária Halecká, vedúca odboru metodiky
www.russ-po.sk
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