
 

Š T A T Ú T 

Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne 
 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

(1) Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne (ďalej len „regionálny úrad“) je orgánom 

miestnej štátnej správy v školstve zriadený podľa § 9a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 271/2021 Z. z.  

(2) Regionálny úrad je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zapojená 

finančnými vzťahmi na rozpočet kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky s právom hospodáriť s majetkom, ktorý spravuje. 

(3) Sídlom regionálneho úradu je Trenčín, Hviezdoslavova 140/3, 911 01. Územným 

obvodom regionálneho úradu je územný obvod Trenčianskeho kraja. 

(4) Identifikačné číslo organizácie je 54130450. 

 

Článok 2 

Pôsobnosť regionálneho úradu 

(1) Regionálny úrad zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy na úseku školstva, mládeže 

a športu. 

(2) V rámci svojej pôsobnosti regionálny úrad najmä: 

a) poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, 

zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných 

škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, a to v oblastiach organizácie výchovy a vzdelávania, 

školského stravovania, informatiky, práce s deťmi a mládežou a záujmového 

vzdelávania, rozvoja telesnej výchovy a športu, bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania, 

b) metodicky usmerňuje zriaďovateľov v územnej pôsobnosti regionálneho úradu 

v oblasti financovania škôl a školských zariadení, 

c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach 

vo svojej územnej pôsobnosti, 

d) vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych 

krajov v oblasti školstva, mládeže a športu, 

e) zriaďuje a zrušuje podľa siete školy a školské zariadenia, 

f) vypracúva koncepcie a programy rozvoja kraja na úseku školstva v súčinnosti 

so samosprávnym krajom, 

g) rozhoduje v prvom stupni vo veciach určenia spoločného školského obvodu, o 

návrhu počtu tried prvého ročníka v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a vo veci uznania dokladu o vzdelaní získaného v zahraničí, 

h) rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania 

maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku 

žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec a vo veciach, v ktorých v prvom 

stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je  

i) zriaďovateľom regionálny úrad alebo riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom 

je obec, ktorá nie je školským úradom, 
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j) metodicky usmerňuje výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením 

a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách a školských zariadeniach 

v územnej pôsobnosti regionálneho úradu, 

k) potvrdzuje rozhodnutím, že obec je školským úradom, 

l) vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, 

absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky vo svojej územnej pôsobnosti, 

m) organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží 

a predmetové olympiády detí, žiakov a študentov škôl a školských zariadení vo 

svojej územnej pôsobnosti, 

n) organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej 

pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi 

šport, vrátane súťaží detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti, 

o) vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva riaditeľa školy alebo školského 

zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, 

p) zabezpečuje plnenie úloh a činností, ktoré vyplývajú zo štátnozamestnaneckých 

vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov v pôsobnosti regionálneho úradu, 

q) plní úlohy pri preukazovaní bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov 

škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti, 

r) zabezpečuje vo vzťahu k zriaďovateľom, školám a školským zariadeniam v územnej 

pôsobnosti regionálneho úradu koordinačnú činnosť a metodickú činnosť na úseku 

rozpočtovania a ekonomických činností, plní úlohy v oblasti financovania 

regionálneho úradu, 

s) posudzuje požiadavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

regionálneho úradu a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti regionálneho úradu 

na opravy, údržbu, materiálno-technické vybavenie, priestorové zabezpečenie, 

investície a riešenie havarijných situácií, 

t) kontroluje účtovné závierky, finančné a účtovné výkazy škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu a potvrdzuje ich správnosť, 

u) vypracúva súhrnnú správu o hospodárení za školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu a súhrnnú správu o hospodárení 

za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti regionálneho úradu, 

v) vykonáva finančnú kontrolu na mieste v oblasti finančných prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu u zriaďovateľov, ktorými sú obec, štátom uznaná 

cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, a v 

školách a školských zariadeniach týchto zriaďovateľov vo svojej územnej 

pôsobnosti, 

w) vybavuje sťažnosti a petície. 

 

Článok 3 

Riadenie a organizácia regionálneho úradu 

(1) Štatutárnym orgánom regionálneho úradu je riaditeľ regionálneho úradu, ktorého 

na základe výberového konania vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

(2) Riaditeľ regionálneho úradu plní aj funkciu generálneho tajomníka služobného úradu. 

(3) Riaditeľ regionálneho úradu: 

a) riadi činnosť regionálneho úradu v celom rozsahu, koná v jeho mene a zastupuje ho 

navonok, 

b) zodpovedá za činnosť regionálneho úradu, kvalitné a včasné plnenie úloh, 

c) zodpovedá za hospodárne, efektívne, účelné a účinné použitie finančných 

prostriedkov v rozpočte regionálneho úradu, 

d) zodpovedá za hospodárne využívanie majetku štátu v správe regionálneho úradu, 
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e) vydáva vnútorné akty riadenia regionálneho úradu, 

f) vydáva rozhodnutia regionálneho úradu v správnom konaní, 

g) koná vo vzťahu k štátnym zamestnancom a zamestnancom vo veciach 

štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov, 

h) vymenúva vedúcich zamestnancov organizačných útvarov regionálneho úradu, 

i) zriaďuje svoje poradné orgány a vymenúva a odvoláva ich členov, 

j) vydáva poverenia na výkon kontroly. 

(4) Riaditeľa regionálneho úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený štátny 

zamestnanec v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. 

 

Článok 4 

Poradné orgány 

(1) Na zabezpečenie činnosti regionálneho úradu a posudzovanie vybraných problémov 

a riešení zriaďuje riaditeľ regionálneho úradu poradné orgány. 

(2) Poradnými orgánmi riaditeľa regionálneho úradu sú: 

a) škodová komisia, 

b) inventarizačná komisia, 

c) vyraďovacia komisia, 

d) komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

(3) Riaditeľ môže zriaďovať na riešenie špecifických problémov ďalšie poradné orgány 

a komisie. 

(4) Členstvo v poradných orgánoch je čestné bez nároku na odmenu a nezastupiteľné. 

 

Článok 5 

Hospodárenie regionálneho úradu 

Hospodárenie regionálneho úradu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na hospodárenie štátnych rozpočtových organizácií. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

(1) Štatút regionálneho úradu a jeho zmeny schvaľuje riaditeľ regionálneho úradu. 

(2) Zmeny a doplnenia štatútu regionálneho úradu sa uskutočňujú formou písomných 

dodatkov. 

 

Článok 7 

Účinnosť 

 

Tento štatút nadobúda účinnosť od 1. januára 2022. 

 

 

V Trenčíne dňa 03.01.2022 

 

                                                                                         Ing. Gabriela Petrúšková 

riaditeľka 


