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ŠTATÚT 
 

Regionálneho úradu školskej správy v Žiline 
 

 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné  ustanovenia 

 
1. Štatút Regionálneho úradu školskej správy v Žiline (ďalej len regionálny úrad školskej 

správy) na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy regionálneho úradu školskej správy, ustanovuje 

zásady jeho činnosti a jeho vnútornej organizácie a vzťahy k iným orgánom a organizáciám. 

 

2. Úlohy, zásady činnosti a organizácie regionálneho úradu školskej správy, ktoré sú uvedené 

v štatúte, sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku regionálneho úradu školskej správy. 

 

 

Čl. II 

Zriadenie regionálneho úradu školskej správy a identifikačné údaje 

 
1. Regionálny úrad školskej správy je zriadený na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“) s účinnosťou od 1. 1. 2022. 

 

2. Regionálny úrad školskej správy je štátna rozpočtová organizácia1, ktorá je svojimi 

príjmami a výdavkami napojená na rozpočet ministerstva, ktoré voči nemu plní funkciu 

zriaďovateľa. 

 

3. Regionálny úrad školskej správy je orgánom miestnej štátnej správy v školstve.2 

 

4. Regionálny úrad školskej správy je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje 

vo vlastnom mene. 

 

5. Štatutárnym orgánom regionálneho úradu školskej správy je riaditeľ, ktorého vymenúva na 

základe výberového konania na päťročné funkčné obdobie a odvoláva minister. 

 

                                                 
1 § 21  zákona č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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6. Sídlom regionálneho úradu školskej správy je Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. 

 

7. Identifikačné číslo regionálneho úradu školskej správy je 54132975. 

 

 

Čl. III 

Hlavné úlohy regionálneho úradu školskej správy 

 
1. Regionálny úrad školskej správy zriaďuje a zrušuje podľa siete 

a) základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky, 

b) stredné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky, 

c) materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

d) základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

e) stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

f) praktické školy, 

g) odborné učilištia, 

h) špeciálne výchovné zariadenia, 

i) školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe 

medzinárodnej dohody, 

j) školský internát, 

k) centrá poradenstva a prevencie, 

l) špecializované centrá poradenstva a prevencie, 

m) školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného v 

písmenách a) až j). 

 

2. Regionálny úrad školskej správy rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania 

výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú 

dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec. 

 

3. Regionálny úrad školskej správy rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom 

stupni rozhoduje 

a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, 

b) riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa 

§ 7 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

 

4. Regionálny úrad školskej správy vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh 

obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa § 7 zákona 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

 

5. Regionálny úrad školskej správy spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o 

výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti. 

 

6. Regionálny úrad školskej správy svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským 

úradom podľa § 7 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ak 

regionálny úrad nepotvrdí obec ako školský úrad podľa § 7 ods. 2 zákona o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve, vykonáva činnosti obce ako školského úradu regionálny 

úrad školskej správy. 
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7. Regionálny úrad školskej správy vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné 

skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej 

pôsobnosti. 

 

8. Regionálny úrad školskej správy spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a 

vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy3 a verejnosti,4 najmä zverejňuje 

zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po 

jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku. 

 

9. Regionálny úrad školskej správy metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej 

pôsobnosti podľa miesta sídla školského úradu. 

 

10. Regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne 

a finančne zabezpečuje jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území 

Slovenskej republiky. 

 

11. Regionálny úrad sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za 

sústavnú prípravu na povolanie,5 do siete vo svojej územnej pôsobnosti podľa § 15, ak nie je 

zriaďovateľom školy, podľa potrieb na trhu práce.  

 

 

Čl. IV 

Iné úlohy regionálneho úradu školskej správy 
 

1. Regionálny úrad školskej správy plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských 

zariadení podľa osobitného predpisu.6 Regionálny úrad overuje správnosť počtov detí alebo 

žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalších údajov potrebných 

na rozpis finančných prostriedkov poskytovaných ministerstvu zriaďovateľmi škôl, školami 

alebo školskými zariadeniami. 

 

2. Regionálny úrad školskej správy vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je 

zriaďovateľom, ďalej 

a) zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie, 

b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese, 

c) zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení, 

d) zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení, 

e) vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 

pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi 

hodnotami a majetkom,7  ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia, 

f) vybavuje sťažnosti8 a petície9 občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a 

školských zariadení, 

                                                 
3  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systém 

4 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) 

5 § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

6 Zákon č. 597/2003 Z. z. a Zákon č. 564/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z. 

7 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

8 Zákon č. 152/1998 Z. z. 

9 Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
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g) vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a 

školských zariadení, 

h) vedie personálnu agendu riaditeľov, 

i) poskytuje právne poradenstvo, 

j) spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských 

zariadení, 

k) schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a 

priľahlých priestorov. 

 

3. Regionálny úrad poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, 

zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a 

školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v 

oblastiach 

a) organizácie výchovy a vzdelávania, 

b) školského stravovania, 

c) informatiky, 

d) práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania, 

e) rozvoja telesnej výchovy a športu, 

f) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

g) pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. 

 

4. Regionálny úrad školskej správy 

a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, 

výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach 

vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa § 13 zákona o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a 

b) vykonáva finančnú kontrolu na mieste10 v oblasti finančných prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu11 u zriaďovateľov, ktorými sú obec, štátom 

uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, a v 

školách a školských zariadeniach týchto zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti. 

 

5. Regionálny úrad školskej správy vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a 

riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. 

 

6. Regionálny úrad školskej správy môže na základe dohody vykonávať admistratívno-

technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v 

rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je 

zriaďovateľom. 

 

7. Regionálny úrad školskej správy organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a 

krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a 

predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Za 

okresné kolo súťaže alebo okresné kolo predmetovej olympiády sa považuje súťaž alebo 

predmetová olympiáda, ktorá sa uskutočňuje pre deti a žiakov škôl a školských zariadení v 

územnom obvode okresného úradu,12 ak sa na súťaž alebo predmetovú olympiádu prihlási 

                                                 
10 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
11 Zákon č. 597/2003 Z. z. 

Zákon č. 564/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z. 
12 § 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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najmenej 10 detí alebo žiakov pre príslušnú kategóriu; pri nižšom počte prihlásených detí 

alebo žiakov určí miesto konania súťaže alebo predmetovej olympiády pre príslušnú kategóriu 

regionálny úrad. 

 

8. Regionálny úrad školskej správy organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so 

zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi 

združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru. 

 

9. Regionálny úrad školskej správy finančne zabezpečuje celoslovenské kolá súťaží detí a 

žiakov škôl a školských zariadení organizovaných na území kraja okrem celoslovenských kôl 

súťaží zabezpečovaných ministerstvom a spolupracuje s organizátormi súťaží. 

 

10. Zamestnanci regionálneho úradu školskej správy sú pri plnení úloh regionálneho úradu 

podľa odsekov 7 až 9 čl. IV oprávnení spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 

a) meno a priezvisko, 

b) dátum narodenia, 

c) škola, ktorú dieťa alebo žiak navštevuje. 

 

 

Čl. V 

Zásady činnosti  a organizácie regionálneho úradu školskej správy 

 
1. Regionálny úrad školskej správy riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ regionálneho 

úradu (ďalej len „riaditeľ“). Riaditeľ plní aj funkciu generálneho tajomníka služobného úradu. 

 

2. Osobný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci osobného úradu. 

 

3. Odbor riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci odboru.  

 

4. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený štátny zamestnanec v rozsahu 

vymedzenom v písomnom poverení. 

 

5. Regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“) sa člení na 

a) sekretariát riaditeľa, 

b) osobný úrad, 

c) odbor metodiky, 

d) odbor ekonomiky. 
 

6. Vnútornú organizačnú štruktúru regionálneho úradu školskej správy, rozsah pôsobnosti 

a vzájomné vzťahy organizačných útvarov regionálneho úradu školskej správy, rozsah 

oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok 

regionálneho úradu školskej správy. 

 

7. Práva a povinnosti zamestnancov regionálneho úradu školskej správy sú upravené 

v služobnom poriadku a v pracovnom poriadku regionálneho úradu školskej správy, 

služobných predpisoch a ďalších vnútorných normatívnych aktoch. 

 

8. Regionálny úrad školskej správy sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, 

zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej 

republiky, štatútom a organizačným poriadkom, vnútornými organizačno – riadiacimi aktami. 
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10. Na zabezpečenie plnenia úloh regionálneho úradu školskej správy zriaďuje riaditeľ stále 

alebo dočasné poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace 

s činnosťou regionálneho úradu školskej správy. 

 

11. Regionálny úrad školskej správy spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy 

Slovenskej republiky, s ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy a s príslušnými  

odborovými organizáciami v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, odmeňovania zamestnancov, 

sociálneho zabezpečenia a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Štatút regionálneho úradu školskej správy nadobúda platnosť a účinnosť dňa  1. 1. 2022.  

 

2. Zmenu štatútu regionálneho úradu školskej správy schvaľuje riaditeľ, ak: 

 

a) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh regionálneho úradu školskej správy, 

b) má dôjsť k závažným zmenám v zásadách   činnosti,   alebo   zásadách       organizácie 

regionálneho úradu školskej správy nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom. 

 

 

 

 

V Žiline dňa 01. 01. 2022 

 

 

 

 

 

        

 

      PaedDr. et PhDr. Dušan GALBAVÝ, PhD. 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


