
 

Š T A T Ú T 

Štátnej školskej inšpekcie 
 

 

zo dňa 22.12.1999 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.06.2010 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

(1) Štátna školská inšpekcia je orgánom štátnej správy v školstve1) zriadená podľa § 8a ods. 5 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

zákona č. 301/1999 Z. z. ustanovená zriaďovacou listinou č. 1754/99-12 zo dňa 2.12.1999. Je 

rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlo Štátnej školskej inšpekcie je Bratislava. 

Identifikačné číslo je 31797857. 

(2) Štátna školská inšpekcia je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo“), s právom hospodáriť 

so zvereným majetkom. 

(3) Štátna školská inšpekcia pôsobí na území Slovenskej republiky. 

(4) Súčasťou Štátnej školskej inšpekcie sú odčlenené pracoviská Školské inšpekčné centrá so sídlom 

v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach, ktoré môžu mať 

ďalšie pracoviská podľa regionálnej potreby. 

 

Článok 2 

Štatutárny orgán Štátnej školskej inšpekcie 

Štatutárnym orgánom Štátnej školskej inšpekcie je hlavný školský inšpektor, ktorý zodpovedá za jej 

činnosť v celom rozsahu. 

 

Článok 3 

Poslanie a úlohy Štátnej školskej inšpekcie 

(1) Poslaním Štátnej školskej inšpekcie je predovšetkým koncepčné zabezpečovanie inšpekčnej 

činnosti, ktorá plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického a odborného riadenia, 

nad úrovňou výchovy a vzdelávania, personálnych a materiálno-technických podmienok práce 

štátnych a neštátnych škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického vyučovania, stredísk odbornej praxe a vzdelávacích ustanovizní, v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi výkon školskej inšpekcie a úlohy 

a činnosť školských inšpektorov. 

 

____________________ 

1 § 2 pís. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v 

znení zákona č. 301/1999 Z. z. 
2 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 
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(2) Úlohou štátnej školskej inšpekcie je vykonávať kontrolu a hodnotenie 

a) organizácie, foriem, metód a prostriedkov pedagogického a odborného riadenia školstva, 

obsahu a výsledkov výchovy a vzdelávania v rozsahu vyplývajúcom zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov, 

b) úrovne vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov, odborných predmetov v školách, 

praktického vyučovania v stredných školách, výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach 

a prerokúvať so zodpovednými zamestnancami školy alebo školského zariadenia, prípadne 

zriaďovateľa výsledky inšpekčnej činnosti, 

c) úrovne a výsledkov výchovne-vzdelávacieho procesu, 

d) personálnych, priestorových a materiálno-technických a didaktických podmienok výchovno-

vzdelávacieho procesu a efektívnosť ich využívania. 

(3) Úlohou Štátnej školskej inšpekcie je ďalej 

a) prešetrovať a vybavovať sťažnosti a petície týkajúcich sa pedagogického a odborného 

riadenia, personálnych záležitosti týkajúcich sa odbornosti vyučovania, obsahu a výsledkov 

výchovy a vzdelávania, 

b) pri zistení nedostatkov podľa závažnosti ukladať kontrolovaným subjektom opatrenia3), 

v prípade neodstránenia zistených nedostatkov a neutvorenia podmienok na výkon 

inšpekčnej činnosti uložiť zodpovednému zamestnancovi poriadkovú pokutu4), 

c) upozorňovať zriaďovateľov škôl a školských zariadení na nedostatky zistené pri inšpekčnej 

činnosti, na potrebu ich riešenia, ako aj na úspešné metódy, formy a skúsenosti z výchovno-

vzdelávacej práce v ich pôsobnosti, 

d) podávať na požiadanie stanoviska a informácie príslušným orgánom štátnej správy v školstve 

vo veciach výchovy a vzdelávania, riadenia, zriaďovania, zrušovania a premiestňovania škôl 

a školských zariadení, zmeny  rozsahu a štruktúry škôl a školských zariadení, efektívnosti 

využívania materiálno-technických prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v školách a školských zariadeniach. 

(4) Pri plnení úloh sa na Štátnu školskú inšpekciu primerane vzťahujú osobitné predpisy5). 

(5) Štátne školská inšpekcia vykonáva školskú inšpekciu prostredníctvom školských inšpektorov 

na základe poverenia hlavného školského inšpektora6). 

 

Článok 4 

Činnosť Štátnej školskej inšpekcie 

Štátne školská inšpekcia vykonáva školskú inšpekciu v spolupráci s rezortmi, v pôsobnosti ktorých sa 

pripravuje mládež na povolania, pričom najmä: 

a) určuje koncepciu inšpekčnej činnosti, organizovanie a vykonávanie školskej inšpekcie, 

b) vypracúva a zdokonaľuje metodiku a metodológiu školskej inšpekcie, 

 

____________________ 

3 § 8 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení zákona č. 301/1999 Z. z. 
4 § 8 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení zákona č. 301/1999   Z .z. 
5 Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
6 § 8a ods.3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení zákona č. 301/1999 Z. z. 
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c) vypracúva centrálne kritéria hodnotenia výsledkov výchovy a vzdelávania a zabezpečuje ich 

uplatňovanie v praxi, 

d) podieľa sa na tvorbe školskej dokumentácie, 

e) spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom, Metodickými centrami a metodickými 

oddeleniami odborov školstva, mládeže a telesnej kultúry pri poskytovaní odborno-

metodickej a pedagogickej pomoci riaditeľom škôl a školských zariadení a pri ďalšom 

vzdelávaní učiteľov, 

f) spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a príslušnými a odbornými 

orgánmi v činnostiach súvisiacich s kontrolou a hodnotením práce škôl a školských zariadení, 

g) spolupracuje s odborom kontroly ministerstva pri prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti 

a petícií občanov a organizácií, týkajúcich sa pedagogického a odborného riadenia, obsahu 

a výsledkov výchovy a vzdelávania a personálnych záležitosti týkajúcich sa odbornosti 

vyučovania, 

h) organizuje odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov školskej inšpekcie. 

 

Článok 5 

Riadenie Štátnej školskej inšpekcie 

(1) Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor7). 

(2) Hlavný školský inšpektor 

a) zastupuje Štátnu školskú inšpekciu navonok a koná v mene organizácie, 

b) zodpovedá za tvorbu efektívneho systému riadenia a jeho kontrolu v oblasti plnenia hlavných 

úloh organizácie, hospodárenia a personálnych náležitosti, 

c) zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov a kontrolu ich dodržiavania na nižších 

stupňoch riadenia, 

d) vydáva interné normy, predpisy a ďalšie riadiace akty, 

e) plní úlohy Štátnej školskej inšpekcie vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, rozhoduje 

o pracovnom a funkčnom zaradení zamestnancov organizácie a určuje ich pracovné náplne, 

f) určuje kompetencie zodpovedných zamestnancov organizácie, 

g) zabezpečuje vykonávanie komplexnej kontrolnej činnosti na úseku hospodárenia 

s pridelenými finančnými prostriedkami a materiálovými prostriedkami zo štátneho rozpočtu 

a ich efektívneho využívania. 

(3) Hlavného školského inšpektora v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním určený námestník ako 

štatutárny zástupca v plnom rozsahu jeho práv, povinnosti a zodpovednosti. 

(4) Štátna školská inšpekcia sa organizačne člení na útvary v zmysle platnej organizačnej štruktúry, 

ktorá je súčasťou Organizačného poriadku Štátnej školskej inšpekcie. Koncepčne a odborné 

činnosti sú v zásade organizačne oddelené od ekonomických a servisných činnosti. 

(5) Podrobnosti o vnútornej organizácií, prevádzke, vzťahoch jednotlivých organizačných útvarov, 

plánovaní, kontrole a odbornej činnosti, ako aj konkretizácií úloh Štátnej školskej inšpekcie 

obsahuje Organizačný poriadok Štátnej školskej inšpekcie, ktorý vydáva hlavný školský inšpektor. 

(6) Hlavný školský inšpektor vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov na nižších stupňoch 

riadenia v zmysle Zákonníka práce. 

____________________ 

7 § 8a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení zákona č. 301/1999 Z. z. 
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Článok 6 

Hospodárenie Štátnej školskej inšpekcie 

(1) Štátna školská inšpekcia hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými pri jej zriadení 

a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými počas jej činnosti. 

(2) Štátna školská inšpekcia nadobúda pri zriadení priestory a materiálno-technické vybavenie 

prechodom z krajských, okresných úradov a ministerstva v rozsahu delimitačného protokolu 

uzavretom medzi ministerstvom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky8). 

(3) Štátna školská inšpekcia hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu pridelenými ministerstvom 

podľa platných právnych predpisov9). 

 

Článok 7 

Zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie 

(1) Zamestnancami Štátnej školskej inšpekcie sú hlavný školský inšpektor, školskí inšpektori, 

administratívni zamestnanci, zamestnanci robotníckych povolaní a iní zamestnanci. 

(2) Práva a povinností školských inšpektorov okresných úradov, krajských úradov a ministerstva 

z pracovno-právnych vzťahov prechádzajú v plnom rozsahu na Štátnu školskú inšpekciu10), 

od 1. januára 2000 sa pracovné miesta školských inšpektorov obsadzujú konkurzom na základe 

kritérií, ktoré stanoví hlavný školský inšpektor. 

(3) Na úlohách školskej inšpekcie môžu spolupracovať aj odborníci z radov skúsených pedagogických 

zamestnancov a iných zamestnancov. 

(4) Zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie sú odmeňovaní podľa platných právnych predpisov. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

Tento štatút nadobúda účinnosť od 1.januára 2000. 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

 

 

 

 minister 

 

 

____________________ 

8 § 22a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení zákona č. 301/1999 Z. z. 
9 Zákon č. 523/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/1991 Zb. o hospodárení 

s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových 

organizácií 


