
 

Stanovisko MŠVVaŠ SR k predloženým otázkam doručené dňa 25.6.2019 

predsedníčke Spoločnosti pre predškolskú výchovu 

Musí materskú školu riadiť riaditeľ alebo ju môže riadiť manažér, ktorý nie je 

pedagogickým zamestnancom a nemá určený rozsah priamej vyučovacej činnosti? 

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 

Z. z.“) školu a školské zariadenie riadi riaditeľ. 

Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia je podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) vedúcim 

pedagogickým zamestnancom. 

Riaditeľ materskej školy a to bez ohľadu na to, či materská škola má alebo nemá právnu 

subjektivitu, má nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 

vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, ustanovený 

základný úväzok, t. j. priamu vyučovaciu činnosť. To znamená, že riaditeľ materskej školy 

nevykonáva iba činnosť „riaditeľa“ alebo činnosť „manažéra“ ale musí vykonávať aj priamu 

vyučovaciu činnosť v rozsahu ustanovenom v oddiely 2 prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 422/2009 

Z. z. 

Z uvedených ustanovení platných právnych predpisov priamo vyplýva, že činnosť vedúceho 

pedagogického zamestnanca, teda ani činnosť riaditeľa materskej školy, nemôže vykonávať 

nepedagogický zamestnanec. 

Riaditeľ materskej školy, a to aj riaditeľ materskej školy bez právnej subjektivity, podľa § 5 

ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. zodpovedá za 

a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 

b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 

d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti 

školy alebo školského zariadenia, 

e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia, 

g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 

h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia. 

Podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ materskej školy rozhoduje o 

a) prijatí dieťaťa do materskej školy, 

b) zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, 

c) prerušení dochádzky dieťaťa, 

d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania 

e) určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

predprimámym vzdelávaním . 



 

Z uvedeného vyplýva, že aj riaditeľ materskej školy bez právnej subjektivity v celom rozsahu 

zodpovedá za zverený úsek činnosti zamestnávateľa, t. j. za zamestnancov školy a za výchovno - 

vzdelávaciu činnosť v materskej škole a starosta, ani nepedagogický zamestnanec - manažér a ani 

účelové zariadenie zriadené obcou nemôže v hore uvedených záležitostiach rozhodovať a konať v 

mene materskej školy. 

Môže riaditeľ jednej materskej školy byť súčasne riaditeľom viacerých samostatných 

materských škôl? 

Vzhľadom na povinnosti vyplývajúce riaditeľovi materskej školy z právnych predpisov a 

náročnosť vykonávanej práce, činnosť riaditeľa materskej školy nie je možné vykonávať na skrátený 

úväzok na viacerých materských školách a to vzhľadom aj na rozsah, v ktorom riaditeľ materskej 

školy vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou činnosťou. 

Je zriaďovateľ povinný vyhlásiť výberové konanie na miesto riaditeľa materskej školy, 

ktorému končí funkčné obdobie? Kedy je povinný zriaďovateľ vyhlásiť výberové konanie na 

miesto riaditeľa materskej školy, ktorému končí funkčné obdobie? 

Miesto riaditeľa školy, teda aj riaditeľa materskej školy, sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 

596/2003 Z. z. obsadzuje výlučne výberovým konaním. Zriaďovateľ je povinný vyhlásiť výberové 

konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy tak, aby po uplynutí funkčného obdobia 

súčasného riaditeľa materskej školy bol zabezpečený kontinuálny nástup (alebo kontinuálne 

pokračovanie) po výberovom konaní vymenovaným riaditeľom materskej školy na nové funkčné 

obdobie. 

Môže zriaďovateľ opakovane niekoho len vymenúvať do funkcie bez výberového konania 

bez toho, aby počas šiestich mesiacov, počas ktorých je niekto vymenovaný za riaditeľa, nevyhlásil 

výberové konanie na voľné miesto riaditeľa? 

Podľa § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania 

len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to najdlhšie 

na šesť mesiacov. 

Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované 

miesto vedúceho zamestnanca, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, 

zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie. 

Zákon neustanovuje koľkokrát je možné na dobu „najdlhšie na šesť mesiacov“ poveriť toho 

istého zamestnanca riadením školy bez výberového konania a koľkokrát sa môže výberové konanie 

opakovať. Zriaďovateľ však má vedieť zdôvodniť a preukázať dôvody neúspešného výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy. 

To znamená, že zriaďovateľ je povinný vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa materskej školy a až v prípade, ak výberové konanie je neúspešné (napr. žiadny z 

uchádzačov nespĺňa kvalifikačné predpoklady, žiadny uchádzač sa do výberového konania neprihlási 

apod.) môže opakovane, bez výberového konania, vymenovať do funkcie riaditeľa materskej školy 

doteraz vymenovaného zamestnanca, najdlhšie však na dobu 6 mesiacov. 



 

Môže byť zamestnávateľom pedagogických zamestnancov materských škôl, vrátane 

riaditeliek a nepedagogických zamestnancov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava - Petržalka Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Bratislava -

Petržalka?  

 Podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

245/2008 Z. z.) materská škola patrí do sústavy škôl. Podľa § 112 ods. 1 písm. d) zákona č. 245/2008 

Z. z. školské účelové zariadenie je súčasťou sústavy školských zariadení. Materská škola nie je 

školským zariadením ale je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. školou. Podľa § 6 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 596/2003 Z. z. obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným 

nariadením podľa siete materské školy. Žiadne zákonné ustanovenie nevymedzuje pre zriaďovateľa - 

obec, v mene ktorej koná starosta, oprávnenie, že materskú školu, ktorá je školou, môže zriadiť 

stredisko služieb školám a školským zariadeniam, ktoré je školským zariadením. 

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s 

ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu v pracovnej zmluve 

a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu. Podľa § 3 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. 

vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého 

zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za zriaďovatela starosta obce, 

predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja. 

Podľa § 7 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vo 

svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zamestnávateľom je aj organizačná 

jednotka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanový podľa osobitného 

predpisu. Ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho 

organizačná jednotka a naopak. 

Z citovaného ustanovenia Zákonníka práce vyplýva, že síce zamestnávateľom môže byť aj 

organizačná jednotka zamestnávateľa, avšak len v tom prípade, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Osobitným predpisom v rezorte školstva je v súčasnosti zákon č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje 

pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a 

orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a 

školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských 

zariadení, avšak v žiadnom ustanovení neupravuje možnosť pre zriaďovateľa, aby v 

pracovnoprávnych vzťahoch voči pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení 

vystupovala jeho organizačná jednotka. 

Z uvedených ustanovení právnych predpisov vyplýva, že zamestnávateľom riaditeľa 

materskej školy bez právnej subjektivity, ako aj zamestnávateľom všetkých pedagogických 

zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy bez právnej subjektivity je obec, v 

mene ktorej vystupuje jej štatutárny orgán, ktorým je starosta. To znamená, že vymenovanie, 

pracovnú zmluvu ako aj oznámenie o výške a zložení funkčného platu riaditeľovi materskej školy 

bez právnej subjektivity za zamestnávateľa podpisuje výlučne starosta. Starosta taktiež za 

zamestnávateľa podpisuje pracovné zmluvy a oznámenia a o výške a zložení funkčného platu 

všetkým zamestnancom materskej školy bez právnej subjektivity. Tento právny úkon starosta obce 



 

nemá v kompetencii preniesť na riaditeľa školského zariadenia, ktorým je stredisko služieb škole. 

Čo a kto je povinný urobiť pre to, aby tak. ako aj v iných obciach a mestách, boli 

pedagogickí zamestnanci materských škôl, vrátane riaditeliek a nepedagogickí zamestnanci 

materský'ch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka boli 

zamestnancami mestskej časti Bratislava - Petržalka, kedze žiadna materská škola v mestskej časti 

Bratislava - Petržalka nemá právnu subjektivitu? 

Podľa §13 ods. 3 Zákonníka práce výkon práv a povinností vyplývajúcich z 

pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a 

povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo 

spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych 

vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo 

zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o 

kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti. Podľa § 14 Zákonníka práce spory medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú 

súdy. 

Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že je povinnosťou Mestskej časti Bratislava - 

Petržalka, aby bezodkladne uviedla súčasný stav týkajúci sa zamestnávania riaditeliek materských 

škôl bez právnej subjektivity, ktorých je zriaďovateľom, ako aj ostatných pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov týchto materských škôl do súladu s platným právnym stavom, t. j. 

aby sa zamestnávateľom všetkých zamestnancov materských škôl bez právnej subjektivity stala, tak 

ako to ukladá platný právny stav, Mestská časť Bratislava - Petržalka. 

Záverom uvádzame, že podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu 

konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako orgánu vecne príslušného na 

prípravu zákonov v jeho pôsobnosti nemá právnu záväznosť a je len podpornou pomôckou pre 

aplikačnú prax. 


