TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 1. Návrh zákona č. .../2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
2013 , ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzinárodnú ochranu (prepracované znenie)
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 245/2008 Z. z“),
2. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský
zákon) v znení neskorších predpisov,
3. Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 315/2012 Z. z.
1
Článok
(Č,
O,V, P)
Č: 14
O: 1
V:1

2
Text smernice

3
Spôsob
transpozície
(N, O,
D, n. a.)
1. Členské štáty poskytujú maloletým deťom žiadateľov
N
a žiadateľom, ktorí sú maloletými osobami, prístup k
vzdelávaciemu systému za podobných podmienok ako
svojim štátnym príslušníkom dovtedy, kým sa
nevykoná rozhodnutie o ich vyhostení alebo o
vyhostení ich rodičov.

4
Číslo

Zákon č.
245/2008
Z. z.

5
Článok Text zhody
(Č, §,
O, V,
P)

6

§ 146 (1) Cudzinci sú na účely tohto zákona deti
O: 1 a) osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej
príslušnosti, s povoleným pobytom na území Slovenskej
republiky, 81)
b) žiadateľov o udelenie azylu alebo o doplnkovú ochranu na
území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 82)
c) Slovákov žijúcich v zahraničí,
d) ako žiadatelia o udelenie azylu alebo o doplnkovú ochranu
podľa osobitného predpisu, 82)
e) ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej
republiky bez sprievodu zákonného zástupcu. 83)

O: 2

(2) Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území
Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu 82) a
Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a
vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách podľa tohto
zákona za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej
republiky.

O: 8

(8) Odseky 2 až 7 sa primerane vzťahujú na osoby, ktoré majú
priznané postavenie osoby podľa odseku 1.
81) Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

7
8
Zhoda Poznámky
(Ú, Č,
R, N)
Ú

predpisov, zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v
zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 344/2007 Z. z., zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
82) Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83) § 2 písm. a) bod 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Zákon č.
568/2009
Z. z.

Č: 14
O: 1
V:2
Č: 14
O: 1
V:3
Č: 14
O: 1
V:4

Takéto vzdelávanie sa môže poskytovať v pobytových
táboroch.

D

Príslušný členský štát môže ustanoviť, že takýto prístup
k vzdelávaciemu systému sa musí obmedziť na štátny
vzdelávací systém.
Členské štáty nesmú odmietnuť stredoškolské
vzdelávanie len z toho dôvodu, že maloletá osoba
dosiahla plnoletosť.

D
N

Zákon č.
245/2008
Z. z.

§2
O: 1

(1) Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa
uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti,
zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný
princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej
sústave Slovenskej republiky tvorí
a) školské vzdelávanie a
b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania
dosiahnutý v školskom vzdelávaní.

O: 2

(2) Školským vzdelávaním je výchova a vzdelávanie
uskutočňované v materských školách, základných školách,
gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách,
školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami zriadených podľa osobitných
predpisov 5) a štúdium v akreditovaných študijných
programoch na vysokých školách uskutočňované podľa
osobitného predpisu. 4) Úspešným absolvovaním školského
vzdelávania sa získava stupeň vzdelania.

§2
P: c

Na účely tohto zákona sa rozumie
c) žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovnovzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole
pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a základnej umeleckej škole,

P: d

Č: 14
O: 2

2. Prístup k vzdelávaciemu systému sa nesmie odložiť o
viac ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o

N

Zákon č.
245/2008

d) uchádzačom fyzická osoba, ktorá má záujem o výchovu a
vzdelávanie v škole alebo v školskom zariadení podľa tohto
zákona,
§ 146 (4) Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti
O: 4 cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, 82) zaraďuje

Ú

Ú

medzinárodnú ochranu maloletou osobou alebo v jej
mene.

Z. z.

do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich
doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr
do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu, deti
odídencov 82) najneskôr do troch mesiacov od začatia konania
o poskytnutie dočasného útočiska. Z dôvodu nedostatočného
ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť
do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden
školský rok.

V prípade potreby sa maloletým osobám poskytnú
prípravné kurzy vrátane jazykových kurzov s cieľom
uľahčiť ich prístup k vzdelávaciemu systému a účasť v
ňom, ako sa stanovuje v odseku 1.
§ 146
O: 3

(3) Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér
organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho
jazyka.

§ 146 (5) Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových
O: 5 zariadeniach, ktorých školská dochádzka podľa tohto zákona je
povinná, kurzy základov slovenského jazyka odborne a
finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra.
O: 6

Č: 14
O: 3

3. Ak prístup k vzdelávaciemu systému, ktorý je
stanovený v odseku 1, nie je možný kvôli osobitnej
situácii, v ktorej sa maloletá osoba nachádza, dotknutý
členský štát ponúkne v súlade so svojim vnútroštátnym
právom a praxou iné formy vzdelávania.

N

Zákon č.
245/2008
Z. z.
v znení
novely

§ 23

(6) Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná
právnická osoba alebo fyzická osoba po získaní akreditácie. 84)
82) Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
84) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o
zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú
a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez
pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona
(ďalej len "individuálne vzdelávanie"),
b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území
Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného
štátu; zastupiteľský úrad oznámi ministerstvu školstva, že
vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, ak zastupiteľský
úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas
na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských
zariadení,
d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a
vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe
poverenia ministerstva školstva,

e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej
školy,
f) podľa individuálneho učebného plánu,
g) vzdelávanie v Európskych školách26a).

Č: 16
V: 1

Č: 31
O: 1
V: 1

Č: 31

Odborná príprava
Členské štáty môžu žiadateľom povoliť prístup k
odbornej príprave bez ohľadu na to, či majú prístup na
trh práce alebo nie.

Transpozícia
1. Členské štáty uvedú najneskôr do 20. júla 2015 do
účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1
až 12, 14 až 28 a 30 a s prílohou I. Komisii
bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach

D

N

Zákon č.
568/2009
Z. z.
v znení
zákona č.
315/2012
Z. z.

§: 2
O:3

Zákon č.
568/2009
Z. z.
Zákon č.
568/2009
Z. z.
v znení
zákona č.
315/2012
Z. z.

§2
O: 4
Č:V

Č: II

26a) Dohovor, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl
(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 597/2004 Z. z.).
(3) Ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích
inštitúciách ďalšieho vzdelávania (ďalej len "vzdelávacia
inštitúcia") nadväzujúce na školské vzdelávanie alebo iné
vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie. Ďalšie
vzdelávanie umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo
úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo
prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní,
alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do
života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním
ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.
(4) Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku 6) a
podľa záujmu účastníkov ďalšieho vzdelávania a možností
vzdelávacích inštitúcií aj v inom ako štátnom jazyku.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010 s výnimkou
čl. I § 8 ods. 3 písm. b) a § 21 ods. 6, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2011, a čl. I § 15 až 20, § 29 ods. 2, čl. III a
čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012 okrem
pätnásteho, šestnásteho a devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2013.

Zákon č.
245/2008
Z. z.

Č: VI Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I
§ 107 ods. 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009,
čl. I § 90 ods. 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra
2009, čl. I § 124, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011, a
čl. III 18. bodu § 4 ods. 8, 23. bodu § 5 ods. 3 až 5, § 6 ods. 3,
24. bodu § 6a ods. 3 až 7, 38. bodu § 8b a 8c, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2009.

Novela
zákona č.
245/2008
Z. z.
Novela

Č: V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.

Č: I

38.

Príloha sa dopĺňa tretím až šiestym bodom, ktoré

Ú

Ú

O: 1
V: 2

alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto
smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných
zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych
opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa
považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o
odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

Č: 31
O: 2

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných
ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti
pôsobnosti tejto smernice.
Zrušovacie ustanovenie

Č: 32

zákona č.
245/2008
Z. z

n. a.
n. a.

Smernica 2003/9/ES sa pre členské štáty viazané touto
smernicou zrušuje s účinnosťou od 21. júla 2015 bez
toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov
týkajúce sa lehoty na transpozíciu smernice do
vnútroštátneho práva stanovenej v časti B prílohy II.

Č: 33

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na
túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody
uvedenou v prílohe III.
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

n. a.

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po
jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Č: 34

Články 13 a 29 sa uplatňujú od 21. júla 2015.
Adresáti

n. a.

Bod
38

znejú:
„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13.
decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii,
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13.
decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych
príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva
mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení
utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o
obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ
L 337, 20.12.2011).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13.
decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o
jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského
štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom
súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným
pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26.
júna 2013 , ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie
žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú.
v. EÚ L 180, 29.06.2013).“.

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so
zmluvami.

LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje

V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)

V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R – rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej
v budúcnosti)
N – neaplikovateľné

