
Asociácia vzdelávania samosprávy 

s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. vám ponúkajú publikáciu: 

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

– komentár 
 

Zdenko Krajčír, Jana Mlsnová, Žaneta Surmajová 
 

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie 

zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti výchovy 

a vzdelávania. Autormi komentára sú odborníci s dlhoročnou skúsenosťou vo 

vedúcich funkciách inštitucionálnej základne pre regionálne školstvo na Slovensku. 

Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný prehľad legislatívnej úpravy 

všetkých náležitostí pre oblasť výchovy a vzdelávania, ktoré sú obsahom  zákona 

č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obsahuje výklad jednotlivých 

ustanovení, doplnený príkladmi z praxe a ďalšími súvislosťami, či dôvodmi, ktoré 

k predmetnej úprave viedli a ktoré majú napomôcť k poznaniu zámeru zákonodarcu. 

Autori sa nevyhli ani konfrontácii s ustanoveniami, ktorých aplikácia je v praxi sporná 

alebo nejednotná, vedení snahou vyjadriť svoj názor, s cieľom napomôcť zjednoteniu 

aplikačnej praxe. Pri ustanoveniach, ktoré boli predmetom rozhodovacej činnosti 

súdov, či posudzovania ústavného súdu, uvádzajú aj príslušné súdne rozhodnutia 

s cieľom poukázať na súdnu prax a exekutívne dotváranie práva v oblasti 

regionálneho školstva. 

Predkladaný komentár odzrkadľuje právny stav k 1. januáru 2016 a je určený pre 

širokú cieľovú skupinu pracovníkov školstva počnúc najvyššími orgánmi štátnej 

správy a samospráv, cez priamo riadené organizácie ministerstva školstva a príslušné 

útvary miest a obcí ako zriaďovateľov škôl a v neposlednom rade, či snáď skôr 

predovšetkým, pre riaditeľov a ďalších vedúcich pracovníkov škôl a školských 

zariadení, ako jedinečná príručka pre hľadanie odpovedí pre riešenie každodenných 

problémov. Publikácia by preto nemala chýbať v žiadnej inštitúcii s rozhodovacou 

právomocou v oblasti regionálneho školstva a v žiadnej škole či školskom zariadení. 

Cena: 42,50 € (vrátane DPH), 592 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Obec/Mesto, resp. iná organizácia  .................................................................................................................. 
Kontaktná osoba – Meno a priezvisko ................................................................................................................ 
Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 
Obec/Mesto, PSČ .............................................................................................................................................. 
Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 
IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA v počte ..................   ks 

Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava poštovné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 

 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi: 
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 
 

Objednávky zasielajte na adresu: avs@avs-rvc.sk 

resp.  použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály, 

kliknutím na názov príslušnej publikácie.  

mailto:avs@avs-rvc.sk
http://www.avs-rvc.sk/

