
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

 

Smernica č. 11/2010-R 
z 24. mája 2010 

k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej 
zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky 

a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch škôl so 
štátnym vzdelávacím programom  

 

Gestorský útvar: sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/5937 4409  č. MŠSR-2010-8818/18578-1:09 
 

V zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Ministerstvo školstva Slovenskej republike ustanovuje:  

Čl. 1  
Predmet úpravy  

Táto smernica ustanovuje spôsob umiestnenia a veľkosti štátneho znaku Slovenskej 
republiky (ďalej len „štátny znak“), štátnej zástavy Slovenskej republiky (ďalej len „štátna 
zástava“), textu štátnej hymny Slovenskej republiky (ďalej len „štátna hymna“) a textu 
preambuly Ústavy Slovenskej republiky v miestnostiach škôl so štátnym vzdelávacím 
programom podľa osobitného predpisu1. 

Čl. 2  
Základné ustanovenia  

(1) Pri umiestňovaní štátneho znaku, štátnej zástavy, textu štátnej hymny a textu preambuly 
Ústavy Slovenskej republiky sa dbá na ich dôstojné použitie. 

(2) Štátny znak, štátnu zástavu, text štátnej hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej 
republiky nemožno umiestniť  spôsobom, ktorý by viedol k ich zosmiešneniu, najmä nemožno 
umiestniť  jednotlivé štátne symboly v navzájom neproporcionálnych pomeroch alebo na zle 
viditeľnom mieste. Rovnako ich nemožno použiť  pozornosť  rozptyľujúcim spôsobom. 

Čl. 3  
Štátny znak  

(1) V miestnosti školy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, sa štátny znak 
umiestňuje na čelnej stene vľavo z čelného pohľadu, najmenej 30 cm od hornej hrany čelnej 
steny. Štátny znak možno umiestniť  aj na čelnej stene v strede nad tabuľou. 

                                                 
1) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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(2) Vyobrazenie štátneho znaku ustanovuje osobitný predpis.2) 

(3) Štandardná výška štátneho znaku je 40 cm. Možno použiť  aj štátny znak s výškou 30 cm 
alebo 60 cm. 

Čl. 4  
Štátna zástava  

(1) Grafické znázornenie štátnej zástavy sa umiestňuje v miestnosti školy, v ktorej sa 
uskutočňuje výchova a vzdelávanie. 

(2) Pri grafickom znázornení štátnej zástavy je vzájomný pomer strán najmenej 2 : 3 
a nepresahuje 2 : 6. Vyobrazenie štátnej zástavy tvorí prílohu osobitného predpisu.3) 

(3) Štandardná dĺžka štátnej zástavy je najmenej dvojnásobok výšky štátneho znaku. 
Štandardné rozmery štátnej zástavy pri výške štátneho znaku 40 cm sú 60 cm x 90 cm, pri 
výške štátneho znaku 30 cm sú 40 cm x 60 cm a pri výške štátneho znaku 60 cm sú 80 cm x 
120 cm. 

(4) V miestnostiach škôl so štátnym vzdelávacím programom sa štátna zástava nezobrazuje 
vo forme koruhvy. 

Čl. 5  
Štátna hymna  

(1) Text štátnej hymny tvorí prílohu osobitného predpisu.4) 

(2) Na text štátnej hymny sa použije písmo Arial, veľkosť  písma najmenej 36. 

Čl. 6  
Preambula Ústavy Slovenskej republiky  

Text preambuly Ústavy Slovenskej republiky sa zobrazuje rovnako ako text štátnej 
hymny. 

Čl. 7  
Spoločné ustanovenia  

(1) Pri voľbe materiálu je nutné prihliadať  na odolnosť  a trvanlivosť  použitia, ako aj na 
bezpečnosť . 

(2) Štátnu zástavu, text štátnej hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej republiky je 
vhodné umiestniť  znázornené na spoločnom paneli bez orámovania alebo s orámovaním 
(modrá linka, trikolóra a pod.). 

(3) Štátny znak, štátna zástava, text štátnej hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej 
republiky sa neumiestňujú v miestnostiach, v ktorých by vzhľadom na ich účel nebolo ich 

                                                 
2) § 2 a príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. 
3) § 10 a príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
4)  Príloha č. 5 zákona č. 63/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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použitie dôstojné, napr. telocvičňa, dielňa, stredisko praktického vyučovania, laboratórium 
a pod. 

(4) Štátny znak, štátna zástava, text hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej republiky sa 
umiestňujú aj v riaditeľni a v inom vhodnom mieste v priestore školy. 

(5) V materských školách a v špeciálnych školách sa povinne umiestňuje len štátny znak; 
umiestnenie štátnej zástavy, textu štátnej hymny a textu preambuly Ústavy Slovenskej 
republiky je na rozhodnutí riaditeľa školy, rovnako ako hranie štátnej hymny. 

(6) Text štátnej hymny a text preambuly Ústavy Slovenskej republiky možno umiestniť  
v miestnostiach škôl pre žiakov so zrakovým postihnutím v Braillovom písme. 

(7) Vzory rozmiestnenia štátneho znaku, štátnej zástavy, textu štátnej hymny a textu 
preambuly Ústavy Slovenskej republiky tvoria prílohy č. 1 až 5 tejto smernice. 

Čl. 8  
Účinnosť   

Táto smernica nadobúda účinnosť  1. septembra 2010.  

 

         minister 

 

Cenovú ponuku v zmysle tejto smernice nájdete na:   www.vlajky.sk 


