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nariadenie

Žilinského samosprávneho kraja číslo 15/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach
(v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 9/26 zo dňa 17.03.2009)
(v znení Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 7/28 zo dňa 07.07.2009)
(v znení Dodatku č. 3 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 26/2 zo dňa 14.12.2009)
(v znení Dodatku č. 4 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 9/9 zo dňa 14.02.2011)
(v znení Dodatku č. 5 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 7/12 zo dňa 19.09.2011)
(v znení Dodatku č. 6 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 9/15 zo dňa 21.02.2012)
(v znení Dodatku č. 7 schváleného Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 5/19 zo dňa 05.11.2012)

Úplné znenie
Žilinský samosprávny kraj v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v zmysle
§ 53 ods. 6 a 7, § 115 ods. 5 a 6, § 116 ods. 6 a 7, § 117 ods. 7 a 8, § 140 ods. 9 a 10 a § 5 a 6 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach (ďalej len „VZN“).
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. I
Účel a predmet
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (ďalej len
,,príspevky v školách a školských zariadeniach“) podľa osobitného predpisu1), ktorých
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ,,ŽSK“),
b) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre žiakov alebo poslucháčov v hmotnej núdzi
v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
(1) Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto VZN zahŕňajú:
a) príspevok na úhradu ročných nákladov (školné) a zápisné na štúdium v jazykovej škole,
b) príspevok na činnosť školského strediska záujmovej činnosti,
c) príspevok na činnosť centra voľného času,
d) príspevok na ubytovanie v školskom internáte,
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni
a výdajnej školskej jedálni.

1)

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Čl. III
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) žiakom – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v strednej
škole a jej súčasti,
b) poslucháčom – fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávania v jazykovej škole,
c) zákonným zástupcom – rodičia alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia,
d) školské zariadenie - školské výchovno-vzdelávacie zariadenia sú: centrum voľného času,
školský internát, školské stredisko záujmovej činnosti a školské účelové zariadenia: zariadenia
školského stravovania sú: školská jedáleň a výdajná školská jedáleň.
II. ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
Čl. IV
Príspevok na úhradu ročných nákladov (školné) a zápisné na štúdium
v jazykovej škole
(1) Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov
(školné) a zo zápisného.
(2) Výška príspevku na úhradu ročných nákladov (školné) poslucháča
uvedený v prílohe č. 1 v tabuľke A tohto VZN a určuje sa osobitne pre:
a)
b)

v jazykovej škole je

jedného poslucháča v kurze, ktorý je nezaopatreným dieťaťom 2),
jedného poslucháča v kurze, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom 2) a je plnoletou
osobou.

(3) Výška zápisného pre poslucháča v jazykovej škole sa určuje vo výške
€/100,00 – 300,00 Sk. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.

3,31 – 9,95

(4) Konkrétnu výšku zápisného podľa ods. (3) a školného na štúdium v jazykovej škole v rámci
určeného rozpätia podľa prílohy č. 1 tabuľky A určí riaditeľ jazykovej školy.
(5) Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium (školné) a zápisné v jazykovej škole je
zákonný zástupca neplnoletého poslucháča alebo plnoletý poslucháč povinný uhradiť jazykovej
škole do 10 dní od vykonania zápisu poslucháča v jazykovej škole a to za každý kurz samostatne.
(6) Ak poslucháč jazykovej školy do 30. septembra bežného roka preukáže, že sa zo závažných
osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastniť a ani nebude ďalej v tomto kurze pokračovať,
škola mu vráti školné; zápisné sa nevracia.
(7) Zriaďovateľ jazykovej školy môže znížiť pod minimálnu hranicu určeného rozpätia alebo
odpustiť príspevok na úhradu ročných nákladov (školné) v jazykovej škole poslucháčovi,
ak o to písomne požiada zákonný zástupca neplnoletého poslucháča alebo plnoletý
poslucháč zriaďovateľa podľa postupu uvedeného v časti III. tohto VZN a predloží mu
doklad nie starší ako 3 mesiace o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 3).

_______________
2) zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
3) zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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Čl. V
Príspevok na činnosť školského strediska záujmovej činnosti
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej činnosti
prispieva zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak mesačne sumou uvedenou
v prílohe č. 1 – tabuľka B.
(2) Konkrétnu výšku príspevku v rámci určeného rozpätia určí riaditeľ školy, ktorého súčasťou je
školské stredisko záujmovej činnosti.
(3) Príspevok podľa odseku (1) a (2) je zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak
povinný uhradiť škole do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to za každý záujmový útvar
samostatne.
(4) Zriaďovateľ školského strediska záujmovej činnosti môže znížiť pod minimálnu hranicu určeného
rozpätia alebo odpustiť príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou strediska záujmovej
činnosti, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada
zriaďovateľa podľa postupu v časti III. tohto VZN a predloží mu doklad nie starší ako 3 mesiace
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu 3).
Čl. VI
Príspevok na činnosť centra voľného času
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou uvedenou v prílohe č. 1 – tabuľka C,
b) zákonný zástupca žiaka, ak odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného
centra voľného času, mesačne sumou uvedenou v prílohe č. 1 – tabuľka C,
c) dospelá osoba mesačne sumou uvedenou v prílohe č. 1 – tabuľka C.
(2) Konkrétnu výšku príspevku v rámci určeného rozpätia určí riaditeľ centra voľného času alebo
riaditeľ školy, ktorej súčasťou je centrum voľného času.
(3) Príspevok podľa odseku (1) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca a to za každý záujmový útvar samostatne.
(4) Zriaďovateľ centra voľného času môže znížiť pod minimálnu hranicu určeného rozpätia alebo
odpustiť príspevok na úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času, ak o to
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa podľa
postupu v časti III. tohto VZN a predloží mu doklad nie starší ako 3 mesiace o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu 3).
Čl. VII
Príspevok na ubytovanie v školskom internáte
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte prispieva:
a) zákonný zástupca neplnoletého žiaka a plnoletý žiak mesačne sumou uvedenou v prílohe č. 1
– tabuľka D,
b) iná plnoletá osoba mesačne sumou uvedenou v prílohe č. 1 – tabuľka D.
(2) Konkrétny príspevok v rámci určeného rozpätia určí riaditeľ školského internátu alebo riaditeľ
školy, ktorého súčasťou je školský internát.
(3) Príspevok podľa odseku (1) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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(4) Zriaďovateľ školského internátu môže znížiť pod minimálnu hranicu určeného rozpätia alebo
odpustiť príspevok na úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, ak o to
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa podľa
postupu a podmienok uvedených v časti III. tohto VZN a predloží mu doklad nie starší ako 3
mesiace o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu3).
Čl. VIII
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
(1) Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom a dospelým stravníkom
za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý
stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni sumou v rozpätí od 0,00 € do 0,05 € na odobraté
hlavné jedlo.
(2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, je určený v prílohe č. 2
Finančné pásma tohto VZN, v prílohe č. 3 Finančné pásma pre diétne stravovanie a v prílohe č. 4
Finančné pásma pre športové triedy a športové školy.
(3) Konkrétnu výšku príspevku v rámci určeného rozpätia a výšku úhrady režijných nákladov určí
riaditeľ školy, ktorého súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň.
(4) Zriaďovateľ školy, ktorého súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň môže znížiť
pod minimálnu hranicu určeného rozpätia alebo odpustiť príspevok na úhradu režijných nákladov
spojených so stravovaním v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni, ak o to zákonný
zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa podľa postupu
a podmienok uvedených v časti III. tohto VZN a predloží mu doklad nie starší ako 3 mesiace
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu3).
(5) Príspevok podľa odseku (1) sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
III. ČASŤ
POSTUP PRE ZNÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE PRÍSPEVKOV
Čl. IX
(1) Písomné žiadosti o zníženie príspevkov pod minimálnu hranicu určeného rozpätia alebo
o ich úplne odpustenie môže uplatniť zákonný zástupca neplnoletého žiaka/poslucháča
v jazykovej škole a plnoletý žiak/poslucháč v jazykovej škole u zriaďovateľa na príspevky
podľa čl. IV ods. (2), čl. V až VIII tohto VZN.
(2) Písomné žiadosti podľa ods. (1) tohto článku je potrebné doručiť prostredníctvom riaditeľa
jazykovej školy, riaditeľa centra voľného času, riaditeľa školského internátu alebo riaditeľa školy,
ktorej súčasťou je jazyková škola, centrum voľného času, školské stredisko záujmovej činnosti,
školská jedáleň a výdajná školská jedáleň alebo školský internát na adresu:
Žilinský samosprávny kraj
Odbor školstva
Komenského 48
01109 Žilina
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(3) Písomné žiadosti o zníženie príspevkov v rámci stanoveného rozpätia môže uplatniť zákonný
zástupca neplnoletého žiaka/poslucháča v jazykovej škole a plnoletý žiak/poslucháč v jazykovej
škole u riaditeľa príslušnej školy alebo školského zariadenia na príspevky podľa čl. IV ods. (2),
čl. V až VII tohto VZN. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže o tejto žiadosti
rozhodnúť za podmienky, že k žiadosti bude doložený doklad nie starší ako 3 mesiace o tom, že
žiak/poslucháč v jazykovej škole je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3).
(4)

Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky,
ktoré takúto zmenu odôvodňujú, t. j. žiak/poslucháč jazykovej školy je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3).

(5)

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v nadväznosti
na bod (4) tohto článku, zákonný zástupca neplnoletého žiaka/poslucháča v jazykovej škole
a plnoletý žiak/poslucháč v jazykovej škole je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť
riaditeľovi školy alebo školského zariadenia. Na základe písomného oznámenia sa príspevok
upraví takto:
a) ak bude v prospech žiaka/poslucháča, upraví sa odo dňa zmeny, ak táto zmena bola
oznámená najneskôr v danom kalendárnom mesiaci v ktorom aj nastala;
ak takáto zmena bola oznámená až po uplynutí mesiaca v ktorom nastala, príspevok sa
upraví najskôr od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola oznámená,
b) ak bude v neprospech žiaka/poslucháča, upraví sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala.
IV. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. X

(1) Zriaďovateľ škôl a školských zariadení do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN
upraví v metodickom usmernení podmienky zníženia alebo odpustenia príspevkov podľa
II. časti – článok IV až VIII.
(2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú:
Príloha č. 1 – Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v jazykovej škole, činnosť
školského strediska záujmovej činnosti a centra voľného času a na ubytovanie
v školskom internáte.
Príloha č. 2 – Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a výška príspevku.
Príloha č. 3 – Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín pre diétne stravovanie.
Príloha č. 4 – Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórii stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín pre športové triedy a športové školy.
(3) Toto nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja 31. Októbra
2008 Uznesením 4/22 a nadobudlo účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli
ŽSK.
(4) Dodatok č. 1 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 17. marca 2009 Uznesením č. 9/26
a nadobudol účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.
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(5) Dodatok č. 2 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 7. júla 2009 Uznesením č. 7/28
a nadobudol účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.
(6) Dodatok č. 3 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 14. decembra 2009 Uznesením č. 26/2
a nadobudol účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.
(7) Dodatok č. 4 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 14. februára 2011 Uznesením č. 9/9
a nadobudol účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.
(8) Dodatok č. 5 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 19. septembra Uznesením č. 7/12
a nadobudol účinnosť 1. novembra 2011.
(9) Dodatok č. 6 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 21. februára 2012 Uznesením č. 9/15
a nadobudol účinnosť 1. apríla 2012.
(10) Dodatok č. 7 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 5. novembra 2012 Uznesením č. 5/19
a nadobudol účinnosť 23. novembra 2012.

