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Ministerstvo  školstva Slovenskej republiky (ďalej len  „ministerstvo“) podľa § 14 ods. 1 
zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) vydáva toto metodické 
usmernenie:  
 

Čl. 1  
Úvodné ustanovenie 

 Toto metodické usmernenie upravuje postup zriaďovateľov škôl a školských zariadení 
zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) 
a postup krajských školských úradov pri zmene a úprave názvov škôl a školských zariadení, 
ktoré vyplývajú zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). 

Čl. 2  
Základné ustanovenia 

(1) Sústavu škôl podľa ustanovenia § 27 ods. 2 školského zákona tvoria tieto druhy škôl 
a) materská škola, 

b) základná škola, 

c) gymnázium, 

d) stredná odborná škola, 

e) konzervatórium, 

f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

g) základná umelecká škola, 

h) jazyková škola. 

(2) Druhy škôl podľa ods.1 písm. b) až g) sa členia na typy. Typom školy sa bližšie určuje, 
na aký odbor vzdelávania je škola  zameraná, aká je organizácia školy alebo akým deťom a 
žiakom sa vzdelávanie zabezpečuje. 
(3) Stredné odborné školy sa členia na tieto typy 

a) stredná odborná škola, 

b) stredná odborná škola hutnícka,  
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c) stredná odborná škola strojnícka, 

d) stredná odborná škola technická, 

e) stredná odborná škola polytechnická,  

f) stredná odborná škola elektrotechnická,  

g) stredná odborná škola chemická, 

h) stredná odborná škola potravinárska, 

i)  stredná odborná škola textilná, 

j)  stredná odborná škola odevná, 

k)  stredná odborná škola drevárska, 

l)  stredná odborná škola polygrafická, 

m)  stredná odborná škola geodetická, 

n)  stredná odborná škola stavebná, 

o)  stredná odborná škola dopravná,  

p) stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, 

q) stredná odborná škola rozvoja vidieka,  

r) stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,    

s) stredná odborná škola chovu koní a jazdectva,  

t)     stredná odborná škola lesnícka,  

u) stredná odborná škola záhradnícka,  

v) stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,  

w) stredná odborná škola rybárska,  

x) stredná odborná škola veterinárna,  

y) stredná odborná škola ekonomická,  

z) stredná odborná škola podnikania,  

aa)  stredná odborná škola obchodu a služieb, 

bb) stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, 

cc) stredná odborná škola umeleckopriemyselná, 

dd) stredná odborná škola umeleckoremeselná,       

ee) stredná odborná škola sklárska,  

ff)  stredná odborná škola zdravotnícka, 

gg) stredná odborná škola letecko-technická, 

hh) stredná odborná škola železničná, 

ii)  stredná odborná škola automobilová, 

jj)  stredná odborná škola sociálnoprávna, 

kk) stredná priemyselná škola, 
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ll)  stredná pedagogická škola, 

mm) dopravná akadémia, 

nn) hotelová akadémia, 

oo) obchodná akadémia, 

pp) pedagogická a kultúrna akadémia, 

qq) pedagogická a sociálna akadémia, 

rr) škola úžitkového výtvarníctva, 

ss) stredná umelecká škola. 

Čl. 3  

Všetci zriaďovatelia škôl a školských zariadení zaradených do siete upravia názvy škôl 
a školských zariadení nasledovným spôsobom 

a) upravia názov školy a školského zariadenia v zriaďovacej listine, bez vydania 
rozhodnutia ministerstva o zmene v sieti, 

b) požiadajú ministerstvo na základe písomnej žiadosti o zmenu v sieti podľa § 18 
zákona č. 596/2003 Z. z., ktorá spočíva v zmene názvu školy alebo školského 
zariadenia. 

Čl. 4  
Úprava názvu školy alebo školského zariadenia zriaďovateľom v zriaďovacej 

listine bez vydania rozhodnutia ministerstva o zmene v sieti 

(1) Zriaďovateľ upraví pôvodný názov školy v zriaďovacej listine k 1. 9. 2008 bez vydania 
rozhodnutia ministerstva o zmene v sieti na nový názov školy podľa školského zákona 
v týchto druhoch alebo typoch škôl 

a) Stredné školy a učilište 

1. z združená stredná škola – na stredná odborná škola, 

2. z stredné odborné učilište - na stredná odborná škola, 

3. z dievčenská odborná škola – na stredná odborná škola, 

4. z učilište – na stredná odborná škola. 

b) Stredné odborné školy  

1. z stredná geodetická škola -  na stredná odborná škola geodetická, 

2. z stredná lesnícka škola  - na stredná odborná škola lesnícka, 

3. z stredná záhradnícka škola  - na stredná odborná škola záhradnícka,  

4. z stredná vinársko-ovocinárska škola – na  stredná odborná škola vinársko-
ovocinárska, 

5. z stredná škola podnikania - na stredná odborná škola podnikania,  

6. z stredná veterinárna škola – na stredná odborná škola veterinárna,  

7. z škola knihovníckych a informačných štúdií – na stredná odborná škola 
knihovníckych a informačných štúdií, 
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8. z stredná zdravotnícka škola – na stredná odborná škola zdravotnícka, 

9. z sociálnoprávna akadémia – na stredná odborná škola sociálnoprávna, 

10. z stredná poľnohospodárska škola – na stredná odborná škola poľnohospodárstva    
a služieb na vidieku,    

11. z obchodná škola – na stredná odborná škola obchodu a služieb. 

(2) Stredné odborné školy, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 a názov školy sa nenachádza ani 
v odseku 4 a 5,  sa k 1. 9. 2008 stávajú strednou odbornou školou.   
(3) Pri školách podľa odseku 1 a 2 zriaďovateľ upraví zriaďovaciu listinu bez rozhodnutia 
ministerstva. 
(4) Tieto názvy stredných odborných škôl zostávajú nezmenené  

a) stredná priemyselná škola, 

b)  hotelová akadémia, 

c) obchodná akadémia, 

d) pedagogická a kultúrna akadémia, 

e) pedagogická a sociálna akadémia, 

f) škola úžitkového výtvarníctva, 

g) stredná pedagogická škola, 

h) stredná umelecká škola, 

i)  konzervatórium, 

j)  tanečné konzervatórium. 

(5) Názov strednej priemyselnej školy ako typu strednej odbornej školy, ktorá bola zaradená 
do siete podľa doterajších predpisov s prívlastkom, zostáva nezmenený. 

(6) Názov gymnázium zostáva nezmenený.  

(7) Zriaďovateľ upraví pôvodný názov školského zariadenia v zriaďovacej listine k 1. 9. 
2008 bez vydania rozhodnutia ministerstva o zmene v sieti na nový názov školského 
zariadenia podľa školského zákona v týchto školských zariadeniach 

a) z domov mládeže - na školský internát,  

b) z reedukačný  detský domov – na reedukačné centrum, 

c) z reedukačný  domov  pre  mládež – na reedukačné centrum, 

d) z reedukačný domov pre deti a mládež – na reedukačné centrum, 

e) z pedagogicko-psychologická poradňa – na centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, 

f) z centrum  výchovnej psychologickej a prevencie - na centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, 

g) z špeciálnopedagogická poradňa – na centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

h) z detské integračné centrum.– na centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

i)    z štátna jazyková škola – na jazyková škola, 

j)    z školská  kuchyňa a z  školská  jedáleň - na školská jedáleň, 
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k) z výdajná školská kuchyňa a z  školská  jedáleň - na výdajná školská jedáleň, 

l)     z centrálna výrobňa  jedál pre školské  stravovanie - na školská jedáleň. 

(8) Tieto názvy školských zariadení zostávajú nezmenené  
a) školský klub  detí, 

b) školské stredisko  záujmovej činnosti, 

c) centrum voľného času, 

d) škola v prírode,    

e) liečebno-výchovné    sanatórium, 

f) diagnostické centrum, 

g) jazyková škola, 

h) školské hospodárstvo, 

i)     stredisko odbornej praxe, 

j)    stredisko  služieb  škole. 

(9) Názov zariadenia školského stravovania zaradeného do siete na základe rozhodnutia 
ministerstva podľa doterajších predpisov, ktoré zabezpečuje výrobu jedál a nápojov pre školy 
a školské zariadenia a konzumáciu jedál a nápojov pre deti, žiakov, zriaďovateľ upraví na 
školská jedáleň. Ak zariadenie školského stravovania bolo zaradené do siete podľa doterajších 
predpisov ako školská jedáleň, názov zostáva nezmenený. Ak zariadenie školského 
stravovania bolo zaradené do siete podľa doterajších predpisov ako školská jedáleň – výdajňa 
alebo ako výdajná školská jedáleň pri školskej jedálni, zriaďovateľ upraví názov na výdajná 
školská jedáleň. 

(10) Názvy materská škola základná škola, základná škola s materskou školou, základná 
umelecká škola, stredisko praktického vyučovania a pracovisko praktického vyučovania 
zostávajú nezmenené.  
(11) Ak škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko 
praktického vyučovania zriadené štátom uznanou cirkvou   alebo náboženskou spoločnosťou  
boli zaradené do siete s názvom, kde na začiatku bolo uvedené slovo „cirkevná“ v príslušnom 
tvare alebo boli zaradené do siete s menom významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca, zriaďovateľ uvedie toto pomenovanie 
v novom názve. 
(12) Ak škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko 
praktického vyučovania zriadené inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou  boli 
zaradené do siete s názvom, kde na začiatku bolo uvedené slovo „súkromná“ v príslušnom 
tvare alebo boli zaradené s označením, ktoré charakterizuje tohto zriaďovateľa, zriaďovateľ 
uvedie toto pomenovanie v novom názve. 
(13) Ak škole bol udelený súhlas ministerstva používať historický názov alebo bol škole 
udelený čestný názov, zostáva súčasťou názvu školy i po úprave názvu. 

Čl. 5  
Úprava názvu strednej odbornej školy na základe rozhodnutia ministerstva vo 

veci zmeny v sieti, ktoré spočíva v zmene názvu školy  

(1) Zriaďovateľ môže písomnou žiadosťou požiadať ministerstvo o zmenu v sieti podľa § 18 
zákona č. 596/2003 Z.z., ktorá spočíva v zmene názvu školy uvedenej v Čl. 4 ods. 1 písm. a) a 
ods. 2, ak sa v nej vyučuje v príbuzných študijných odborov alebo učebných odboroch a ich 
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odborných zameraní; zriaďovateľ vo svojej žiadosti uvedie názov strednej odbornej školy, 
ktorý požaduje. 

(2) Tieto žiadosti podáva zriaďovateľ najneskôr do 31. decembra 2008.   

Čl. 6  
Úprava názvu škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

(1) Zriaďovateľ upraví pôvodný názov školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v zriaďovacej listine k 1.9.2008 bez vydania rozhodnutia 
ministerstva o zmene v sieti na nový názov školy podľa školského zákona v týchto školách 

a) z základná škola pre sluchovo postihnutých - na  základná škola pre žiakov so 
sluchovým postihnutím, 

b) z základná škola pre nevidiacich – na základná škola pre žiakov so zrakovým 
postihnutím,  

c) z základná škola pre slabozrakých – na základná škola pre žiakov so zrakovým 
postihnutím, 

d) z základná škola pre žiakov so zvyškami zraku – na základná škola pre žiakov so 
zrakovým postihnutím,  

e) z základná škola pri nemocnici - na základná škola pri zdravotníckom zariadení, 

f) z základná škola pri detskej liečebni – na  základná škola pri zdravotníckom zariadení, 

g) z základná škola pri detskej kúpeľnej liečebni - na základná škola pri zdravotníckom 
zariadení, 

h) z základná škola pri detskej ozdravovni – na základná škola pri zdravotníckom 
zariadení, 

i)    z základná škola pre žiakov s chybami reči  - na základná škola pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, 

j)    z základná škola pre nehovoriacich. – na základná škola pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, 

k) z základná škola pre telesne postihnutých – na základná škola pre žiakov s telesným 
postihnutím,  

l)    z špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom - na  základná škola pre žiakov 
s autizmom, 

m) z gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež - na gymnázium pre žiakov so 
sluchovým postihnutím, 

n) z gymnázium pre zrakovo postihnutú mládež - na gymnázium pre žiakov so zrakovým 
postihnutím,  

o) z gymnázium pre telesne postihnutú mládež - na gymnázium pre žiakov s telesným 
postihnutím, 

p) z konzervatórium pre zrakovo postihnutú mládež - na  konzervatórium pre žiakov so 
zrakovým postihnutím, 

q) z stredná odborná škola pre sluchovo postihnutú mládež - na stredná odborná škola 
pre žiakov so sluchovým postihnutím,  
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r) z stredná odborná škola pre zrakovo postihnutú mládež, - na stredná odborná škola pre 
žiakov so zrakovým postihnutím, 

s) z stredná odborná ladičská škola pre zrakovo postihnutú mládež – na stredná odborná 
škola pre žiakov so zrakovým postihnutím, 

t)    z stredná odborná škola pre telesne postihnutú mládež – na stredná odborná škola pre 
žiakov s telesným postihnutím, 

u) z stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež - na stredná odborná škola  
pre žiakov so sluchovým postihnutím,  

v) z stredné odborné učilište pre zrakovo postihnutú mládež - na stredná odborná škola 
pre žiakov so zrakovým postihnutím, 

w) z stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež - na stredná odborná škola pre 
žiakov s telesným postihnutím, 

x) z špeciálna  základná škola pre sluchovo postihnutých – na špeciálna základná škola 
pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

y) z praktická škola pre sluchovo postihnutých - na praktická škola, 

z) z odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež -  na odborné učilište  pre žiakov so 
sluchovým postihnutím, 

aa) z špeciálna základná škola pre slabozrakých - na špeciálna základná škola pre žiakov 
so zrakovým postihnutím, 

bb) z špeciálna základná škola pre žiakov so zvyškami zraku - na špeciálna základná 

cc) škola pre žiakov so zrakovým postihnutím, 

dd) z špeciálna základná škola pre nevidiacich - na špeciálna základná škola pre žiakov     
so zrakovým postihnutím, 

ee) z praktická škola pre zrakovo postihnutých, - na praktická škola, 

ff)  z odborné učilište pre zrakovo postihnutú mládež – na odborné učilište pre žiakov      
so zrakovým postihnutím, 

gg) z špeciálna základná škola pre žiakov s chybami reči - na špeciálna základná škola pre 
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

hh) z špeciálna základná škola pre nehovoriacich – na špeciálna základná škola pre žiakov 
s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

ii)  z špeciálna základná pre telesne postihnutých – na špeciálna základná škola pre žiakov 
s telesným postihnutím, 

jj)  z praktická škola pre telesne postihnutých – na praktická škola, 

kk) z odborné učilište pre telesne postihnutú mládež – na odborné učilište pre žiakov 
s telesným postihnutím, 

ll)  z špeciálna základná škola pri nemocnici – na špeciálna základná škola pri 
zdravotníckom zariadení, 

mm) z špeciálna základná škola pri detskej liečebni – na špeciálna základná škola pri 
zdravotníckom zariadení, 

nn) z špeciálna základná škola pri detskej kúpeľnej liečebni – na špeciálna základná škola 
pri zdravotníckom zariadení, 
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oo) z špeciálna základná škola pri detskej ozdravovni – na špeciálna základná škola pri 
zdravotníckom zariadení, 

pp) z špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení – na špeciálna základná škola 
pri zdravotníckom zariadení, 

qq) z špeciálna základná škola pre hluchoslepé deti – na špeciálna základná škola pre 
hluchoslepých. 

(2) Názov materských škôl a špeciálnych materských škôl zriadených pri niektorom zo 
zdravotníckych zariadení sa upraví na materská škola pri zdravotníckom zariadení. 

(3) Názov špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola, odborné 
učilište zostáva nezmenený. 

(4) Ak bola škola zaradená pri niektorom zdravotníckom zariadení s konkrétnym 
pomenovaním tohto zariadenia, jej  názov sa upraví na základná škola pri zdravotníckom 
zariadení alebo na špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení. Ak je 
zriaďovateľom týchto škôl štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť,  iná právnická 
osoba alebo fyzická osoba, pri označení sa postupuje i podľa Čl. 4 ods. 11 a 12.  

Čl. 7  
Úprava názvov škôl internátnych 

(1) Ak škola podľa rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete má vo svojom názve 
„internátna“, tento názov zostáva i naďalej. 

(2) Podľa § 161 ods. 19 školského zákona škola, ktorá je internátna podľa doterajších 
predpisov, je od účinnosti školského zákona školou, ktorej súčasťou je i školské zariadenie 
„školský internát“. 

(3) Zriaďovateľ upraví zriaďovaciu listinu internátnej školy tak, že uvedie do zriaďovacej 
listiny, že súčasťou školy je školské zariadenie – školský internát.  

Čl. 8  
Úprava názvov spojených škôl, ich organizačných zložiek a ich súčastí 

(1) Pri zaraďovaní a zriaďovaní spojených škôl sa naďalej postupuje podľa § 20 zákona č. 
596/2003 Z. z.  Názov „Spojená škola“ pre školy, ktoré boli zaradené podľa doterajších 
predpisov, zostáva nezmenený. 

(2) Zriaďovateľ upraví v zriaďovacej listine názov organizačných zložiek podľa Čl. 4 

(3) Ak sa pri existujúcich spojených školách podľa dikcie školského zákona vytvoria 
organizačné zložky s rovnakým názvom (napr. Spojená škola s organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola, Kalinčiakova 3 Bratislava a Stredná odborná škola, Kalinčiakova 3, 
Bratislava), je potrebné, aby zriaďovateľ neodkladne požiadal ministerstvo o zmenu v sieti, 
ktorá spočíva v zmene názvu jednotlivých organizačných zložiek. Ministerstvo pri 
rozhodovaní o zmene názvu organizačných zložiek bude brať do úvahy zaradené študijné 
a učebné odbory, v ktorých sa v  organizačných zložkách vzdeláva. 

(4) Ak sa pri existujúcich spojených školách podľa dikcie školského zákona vytvoria 
organizačné zložky, v ktorých sa vzdeláva v rovnakých alebo príbuzných študijných 
a učebných odboroch a ich zameraní, môže zriaďovateľ zvoliť postup vyradenia takejto 
spojenej školy zo siete  a následného zaradenia jednej strednej odbornej školy bez 
organizačných zložiek. Ak pôvodné organizačné zložky mali iné sídla a zriaďovateľ chce 
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vzdelávanie v týchto sídlach zachovať, po právoplatnom rozhodnutí o vyradení spojenej školy 
a jej organizačných zložiek a o následnom zaradení strednej odbornej školy, budú sa 
považovať za detašované triedy novo zaradenej strednej odbornej školy. 

Čl. 9  
Používanie názvu škôl, kde sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje v 

slovenskom jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, alebo kde sa 
výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín 

(1) Pri zložení názvu školy, kde sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v 
slovenskom jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, alebo kde sa výchovno-
vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín, sa naďalej postupuje 
podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 596/2003 Z. z.. 

(2) V školách, kde sa výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom 
jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, alebo kde sa výchovno-vzdelávací proces 
uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín, zriaďovatelia upravia názov podľa tohto 
metodického usmernenia a časť z názvu, ktorý je v jazyku príslušnej národnostnej menšiny 
upravia zriaďovatelia podľa prílohy č. 1 tohto metodického usmernenia.  

Čl. 10  
Vonkajšie označenie budovy 

Podľa ustanovenia § 21 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. sa na vonkajšom označení 
budovy školy uvádza názov školy bez uvedenia  názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy 
a úradného názvu sídla školy. Zriaďovateľ pri úprave názvu školy alebo školského zariadenia 
upraví  zároveň vonkajšie označenie budovy podľa citovaného ustanovenia zákona č. 
596/2003 Z. z..  
  

Čl. 11  

(1) Žiadosti vo veci zmeny v sieti, ktoré spočívajú v zmene názvu školy môžu zriaďovatelia 
podávať priebežne, najneskôr však do 31. decembra 2008. Ministerstvo určilo uvedený termín 
z dôvodu stanovených termínov pri rozhodovaní vo veci zmeny v sieti, ktorá spočíva v zmene 
názvu tak, aby konania vo veci boli ukončené pred termínmi začatia prijímacieho konania k 
nasledujúcemu  školskému roku.   

(2) Každý zriaďovateľ po vykonaní úpravy názvu školy alebo školského zariadenia podľa 
Čl. 3 písm. a) oznámi vykonané zmeny oznámením podľa prílohy č. 2 a vyplnené oznámenie 
doručí príslušnému krajskému školskému úradu do 15. septembra 2008. 

(3) Ústav informácií a prognóz školstva pripraví pre krajské školské úrady databázu škôl 
a školských zariadení v územnej pôsobnosti jednotlivých krajských školských úradov 
doplnenú o upravený názov školy a školského zariadenia podľa tohto metodického 
usmernenia do 15. septembra 2008.  

(4) Krajský školský úrad na základe podkladov zriaďovateľov podľa ods. 2 skontroluje a 
upraví databázu škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti v súlade s § 10 ods. 
12 zákona 596/2003 Z. z. a zašle ju  na Ústav informácií a prognóz školstva najneskôr do 30. 
septembra 2008. 



Metodické usmernenie č. 9/2008-RI 

 10 

(5) Ministerstvo na základe spracovaných údajov Ústavom informácií a prognóz školstva, 
oznámi zmenu názvov škôl a školských Štatistickému úradu za účelom úpravy názvov škôl 
a školských zariadení v registri organizácií.    

Čl. 12  

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 25. augusta 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

         m i n i s t e r 
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