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nariadenie

Žilinského samosprávneho kraja číslo 9/2007, ktorým sa upravuje rozhodovanie riaditeľov
školských výchovno-vzdelávacích zariadení ako vecne príslušných správnych orgánov

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) ako zriaďovateľ stredných škôl, učilíšť, stredísk
praktického vyučovania a školských zariadení, podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 6 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva na výkon samosprávy toto Všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“):
Čl. I
Základné ustanovenia
VZN upravuje spôsob rozhodovania riaditeľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení (ďalej len
“riaditeľ“) ako vecne príslušných prvostupňových správnych orgánov podľa osobitného zákona 1
vo veci:
a) prijatí žiaka do školského zariadenia,
b) uložení výchovných opatrení (vylúčenie žiaka zo školského zariadenia),
c) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť
poskytovanú žiakovi v školskom zariadení,
d) ďalších opatreniach (v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov).
Čl. II
Účastníci konania
(1) Účastníkom konania je žiak, ktorého pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, zastupuje
zákonný zástupca na základe osobitného zákona 2.
(2) Iná osoba ako zákonný zástupca realizuje procesné úkony, ak:
a) osoba, ktorá vykonávala rodičovské práva bola týchto práv na základe rozhodnutia súdu alebo
iného orgánu pozbavená,
b) z iných dôvodov, ktoré bránia výkonu práv najmä:
- rodič zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
- bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c) v takýchto prípadoch zastupujú žiaka osoby podľa osobitného zákona 3.
Čl. III
Rozhodnutie
(1) Rozhodnutie vo veciach podľa § 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.,
v ktorých sa rozhoduje podľa tohto VZN sa musí vyhotoviť písomne a musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie o možnosti preskúmať rozhodnutie.
1

§ 5 ods. 6 písm. a) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2
§ 31 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3
§ 56 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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(2) Rozhodnutie musí podpísať riaditeľ a musí obsahovať dátum, meno a priezvisko oprávnenej
osoby - riaditeľa a odtlačok úradnej pečiatky.
(3) Rozhodnutie sa musí doručiť zákonnému zástupcovi žiaka, alebo inej osobe podľa
Čl. II
tohto VZN, alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18. rok veku, do vlastných rúk.
(4) Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste
doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu
doručiť v určený deň a hodinu. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do piatich dní od uloženia,
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
Čl. IV
Určenie spôsobu opravného prostriedku
(1) Voči rozhodnutiu je možné podať do 15 dní od doručenia opravný prostriedok – odvolanie.
(2) Odvolanie má odkladný účinok.
(3) ŽSK bude riešiť každé odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa, podľa Čl. II až IV tohto VZN, ktoré
bude podané do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľa v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŽSK.
(4) Spôsob riešenia odvolania sa stanovuje nasledovne:
a) Riaditeľ centra voľného času, domova mládeže, školského klubu detí a školského strediska
záujmovej činnosti môže o odvolaní rozhodnúť aj sám vtedy, ak žiadateľovi bude vyhovené
v plnom rozsahu.
b) Riaditeľ centra voľného času, domova mládeže, školského klubu detí a školského strediska
záujmovej činnosti pokiaľ o odvolaní nerozhodol, pripraví potrebné podklady k podanému
odvolaniu a celý spisový materiál postúpi, v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
odvolania prvostupňovému orgánu, na ďalšie vybavenie druhostupňovému orgánu podľa Čl. IV
ods. 3 tohto VZN.
c) Zriaďovateľ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom, s vnútorným predpisom školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia,
alebo
vychádzalo z nesprávne zisteného skutkového stavu. Inak odvolanie zamietne a pôvodné
rozhodnutie potvrdí. Rozhodnutie o odvolaní odvolateľovi musí byť odoslané do 15 dní od
doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
d) Znením tohto článku nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany svojich práv cestou súdu alebo
prokuratúry.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené Zastupiteľstvom ŽSK 14. mája 2007 Uznesením 32 a nadobúda účinnosť
30. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda ŽSK

