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PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV  
 

PODĽA KTORÝCH SA V OBCHODNEJ AKADÉMII,  
AKADEMIKA HRONCA 8, KONÁ A ROZHODUJE 

 
 

1. Zákon č. 245/2008 Z. .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

2. Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

3. Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 
4. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 
   

5. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov 
 

6. Zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov 
  

7. Zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších 
predpisov  
   

8. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
  

9. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení 
neskorších predpisov 
 

10. Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení 
neskorších predpisov   
  

11. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov  
 

12.  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/2003_596.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/2003_596.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/2003_597.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/2003_597.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/ZIII/2004_523_z.doc
http://www.minedu.sk/VZPP/ZIII/2004_523_z.doc
http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/1993_279.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/1993_279.pdf
http://www.zbierka.sk/akt-znenia.asp##
http://www.minedu.sk/INF/INF211/INF211M/2000_211_slobodny_pristup_k_informaciam.pdf
http://www.minedu.sk/INF/INF211/INF211M/2000_211_slobodny_pristup_k_informaciam.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/1993_63.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/ZAKONY/1993_63.pdf
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13.  Nariadenie vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a 
výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 
 

14.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre 
základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné 
umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 758/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
662/2005 Z. z. 
 

15.  Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách 
v znení neskorších predpisov  
 

16.  Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii 
 

17.  Vyhláška MŠ SR  č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a 
ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia  
 

18.  Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a 
atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  
 

19.  Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského 
roka na základných školách, na stredných školách, na základných 
umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na 
jazykových školách v zn. vyhlášky č.518/2010  
 

20.  Vyhláška MŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej 
pôsobnosti k odborom vzdelávania  
 

21.  Vyhláška MŠ SR  č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov  
 

22.  Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania  
 

23.  Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte 
 
24.  Školský poriadok žiakov OA Rožňava 
 
25.  Vnútorný poriadok Školského internátu pri OA v Rožňave 

http://www.minedu.sk/VZPP/ZIII/2004_238_nv.doc
http://www.minedu.sk/VZPP/ZIII/2004_238_nv.doc
http://www.minedu.sk/VZPP/NVSR/2004_2.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/NVSR/2004_2.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/NVSR/2004_2.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/NVSR/2004_2.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/NVSR/2004_2.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/NVSR/2004_2.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8758.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8758.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/661.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/661.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/650.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/650.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8217.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8217.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8217.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8217.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8229.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8229.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8221.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8221.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8221.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/8221.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/653.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/656.pdf

