
Asociácia vzdelávania samosprávy s vydavateľstvom Wolters Kluwer s. r. o. ponúkajú publikáciu: 

Riadenie školy a školského zariadenia 
– 2. aktualizované vydanie 

Ingrid Konečná Veverková  

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je 

potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a 

manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou 

plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a 

kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. Manažérska 

prax si vyžaduje vedomosti a znalosti z oblasti ekonómie, práva, účtovníctva, 

správy majetku, finančnej kontroly atď. Riaditeľ ako kľúčový manažér si musí 

tieto odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti osvojiť a uplatňovať vo svojej 

riadiacej činnosti. Aj keď je pritom poznanie určitých teoretických základov 

nevyhnutné, autorka v publikácii nevolila cestu teoretického výkladu, ale formu 

prezentácie poznania aplikáciou jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov v praxi v podobe praktických ukážok a odporúčaní. Príručka 

preto ponúka množstvo príkladov, upozornení, otázok a odpovedí, vzorov a 

odporúčaní riešenia situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť. Druhé, aktualizované a 

doplnené vydanie už osvedčenej príručky, je určené všetkým riadiacim 

pracovníkom v oblasti školstva a vzdelávania v každodennej rozhodovacej praxi ako aj všetkým ostatným, 

ktorým záleží na efektívnosti a prosperite vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. 

 
Cena: 12,40 € (vrátane DPH), 144 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): 

RIADENIE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA, 2. aktualizované vydanie 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.  
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