
Bratislava dňa 2.12.99 

Číslo: 1754/99-12 

 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 

 

Štátnej školskej inšpekcie 

 

Čl. 1 

(1)  Štátna školská inšpekcia ako orgán štátnej správy v školstve je zriadená k 1. januáru 2000       

podľa § 8a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1999 Z.z., ktorým sa mení 

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

samospráve v znení  neskorších predpisov.  

 

(2)  Štátna školská inšpekcia je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

(3) Sídlom Štátnej školskej inšpekcie je Bratislava, Staré grunty 52, PSČ 841 04. 

 

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

Školské inšpekčné centrá môžu mať ďalšie pracoviská podľa regionálnej potreby. 

 

(5) Štatutárnym orgánom Štátnej školskej inšpekcie je hlavný školský inšpektor, ktorého 

vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.  

 

Čl. 2 

(1) Štátna školská inšpekcia: 

a) určuje koncepciu inšpekčnej činnosti a vypracúva centrálne kritéria hodnotenia výsledkov 

výchovy, vzdelávania a riadenia, podieľa sa na tvorbe školských dokumentov, 

b) organizuje a vykonáva inšpekčnú činnosť prostredníctvom poverených školských inšpektorov, 

c) získava a spracúva informácie o úrovni riadenia, organizácie a kvalite výchovno- 

vzdelávacieho procesu, o účinnosti prijatých opatrení a koncepčných zámerov ministerstva 

v školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania, pracoviskách 

praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, vzdelávacích zariadeniach a ústredne 

riadených organizáciách ministerstva, 

d) spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi a organizáciami zodpovednými za výchovu 

a vzdelávanie a upozorňuje ich na problémy a nedostatky zistené pri inšpekčnej činnosti 

v školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania, pracoviskách 

praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, vzdelávacích ustanovizniach a na 

potrebu ich riešenia. 

     

 

 

 



(2) Štátna školská inšpekcia zodpovedá za 

a) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa výchovno- 

vzdelávacej činnosti a základnej pedagogickej dokumentácie, výkonu štátnej správy v školstve, 

úrovne pedagogického a odborného riadenia štátnych a neštátnych škôl a školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe, 

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

a praktického vyučovania v stredných školách, 

c) kontrolu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, 

d) kontrolu personálnych a priestorových podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, 

vybavenosti, účelnosti a efektivity využívania materiálnych, technických a didaktických 

prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom procese, 

e) prešetrovania sťažnosti a petícií týkajúcich sa pedagogického a odborného riadenia, 

personálnych záležitosti týkajúcich sa odbornosti vyučovania, obsahu a výsledkov výchovy 

a vzdelávania, 

f) ukladanie opatrení podľa závažnosti zistených nedostatkov, 

g) zaznamenávanie výsledkov zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti vo výstupných materiáloch 

formou záznamu, protokolu a správy, 

h) ukladanie poriadkovej pokuty zodpovednému zamestnancovi v prípade, že sa neodstránili zistené 

nedostatky alebo sa neutvorili podmienky na výkon inšpekčnej činnosti. 

(3) Poslanie a pôsobnosť Štátnej školskej inšpekcie vymedzí jej štatút. 

 

Čl. 3 

(1) Štátna školská inšpekcia spravuje  vecný a finančný majetok, ktorý k 31. 12. 2002 

predstavoval celkovú hodnotu 28 772 084,80 Sk ( slovom dvadsaťosem miliónov 

sedemstosedemdesiatdva tisíc osemdesiatštyri korún a osemdesiat halierov) v členení:   

 

a) Nehmotný investičný majetok                    :             274 901,91 Sk, 

b) Hmotný investičný majetok                        :        16 774 558,61 Sk, 

c) Drobný hmotný investičný majetok            :          4 958 592,42 Sk, 

d) Drobný hmotný majetok                             :           6 282 411,28 Sk, 

e) Drobný nehmotný majetok                         :             219 901,01 Sk, 

f) OTE                                                            :             212 349,25 Sk, 

g) Sklad                                                           :               49 370,32 Sk. 

 

V hmotnom investičnom majetku sa nenachádza nehnuteľný majetok. 

 

(2) Štátna školská inšpekcia sa zriaďuje ku dňu 1.1.2000 na dobu neurčitú. 

 

(3) Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1.1.2000.  

 

(4) Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom podpísania. 

 

 

                                                                                                           Milan Ftáčnik, v. r.  

                                                                                            minister školstva Slovenskej republiky   


