
Gréckokatolícka eparchia Košice
Dominikánske nám. 2/A,  P.O. Box  G - 13,  043 43   Košice 1

tel: +421 (55) 7271914    fax: +421 (55) 622 74 53, mail: dsu@grkatke.sk 

Všeobecne záväzné nariadenie 1/19
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice 
(nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel a predmet

     Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „nariadenie“)  určuje  výšku  príspevku  na
čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách a školských  zariadeniach,  ktorých  zriaďovateľom  je
Gréckokatolícka eparchia Košice  ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“).

§ 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

     Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok v základnej umeleckej škole,
c) príspevok na činnosť  školského klubu detí,
d) príspevok na činnosť centra voľného času,
e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

§ 3

(1) Za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  prispieva  zákonný  zástupca  na  čiastočnú  úhradu
výdavkov  materskej školy. Vzhľadom na rozdielne možnosti v jednotlivých lokalitách,
kde sú materské školy umiestnené, výška príspevku je určená  zvlášť pre každú materskú
školu nasledovne: 
- CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach                   10,- € 
-  CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča                         8,- €
-  CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice – Ťahanovce            15,- €
-  CMŠ sv. Efréma Veľké Slemence                                             8,- €
-  CZŠ s MŠ sv. Juraja Trebišov –  MŠ nefunkčná                       0,- €
-  dieťa vo veku od 2  do 3 rokov pre všetky MŠ                        20,- €

     (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
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§ 4

     Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 
a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak  zákonný  zástupca  dieťaťa  predloží  riaditeľovi  materskej  školy  doklad  o tom,  že  je

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 

§ 5

Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa,
a)  ktoré  má  prerušenú  dochádzku  do  materskej  školy  na  viac  ako  tridsať  po  sebe

nasledujúcich  kalendárnych  dní  z  dôvodu  choroby,  alebo  rodinných  dôvodov
preukázateľným spôsobom,

 b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

§ 6

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
a) pre individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia zákonný zástupca  žiaka

mesačne sumou vo výške 5,- €,
b) pre  individuálne vyučovanie štúdia dospelých dospelá osoba mesačne sumou vo výške  10,-

€,
c) pre individuálne vyučovanie rozširujúceho štúdia zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou

vo výške 5,- €,
d) pre skupinové vyučovanie prípravného štúdia zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou vo

výške 5,- €,
e) pre skupinové vyučovanie základného štúdia zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou vo

výške  5,- €,
f) pre  skupinové vyučovanie štúdia dospelých dospelá osoba mesačne sumou vo výške 10,- €,
g) pre skupinové vyučovanie rozširujúceho štúdia zákonný zástupca  žiaka  mesačne sumou vo

výške 5,- €.

     (2) Príspevok podľa odseku 1 sa  uhrádza  raz polročne. Za prvý polrok daného školského roka
          do 31.októbra a za druhý polrok daného školského roka do 31.marca .

     (3)  Príspevok  na  zápis  žiaka  do  každého  odboru na  nový  školský  rok  5,-  €.  Zápis
prebieha od mája do 10. septembra príslušného kalendárneho roka. 

(4) Príspevok za žiaka alebo dieťa,  ak školu alebo školské zariadenie navštevujú spolu
traja a viacerí súrodenci, zákonný zástupca uhrádza v polovičnej výške.

(5) Žiaci, ktorí  neposkytli čestné vyhlásenie pre zber údajov, resp.  nie sú zaradení do  
zberu údajov pre potreby financovania, sú povinní uhradiť mesačne vo výške 40,- 
€ pre individuálnu formu vyučovania a 20,- € pre skupinovú formu vyučovania.

§ 7

1 Zákon  č.  599/2003  Z.  z.  o pomoci  v hmotnej  núdzi  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení
neskorších predpisov



     Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka,
ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak písomne o to požiada zriaďovateľa
základnej umeleckej školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1

TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

§ 8

(1) Na  čiastočnú  úhradu   nákladov  spojených  s činnosťou  školského  klubu  detí  prispieva
mesačne zákonný zástupca žiaka v jednotlivých subjektoch takto:

- CZS s MŠ sv. Michala Archanjela v Stanči  5,- €, 
- CSŠ v Sečovciach 5,- €,

   -    CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach – Ťahanovciach 10,- €,
-    CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove  8,- €.

     (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 9

     Príspevok v školskom klube detí  sa neuhrádza za žiaka,  ak zákonný zástupca žiaka o to
písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1

ŠTVRTÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU

§ 10

     (1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva: 
a) zákonný zástupca mesačne sumou 0,50,- €, 
b) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  0,50,- €,   ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz

v záujmovom útvare príslušného centra voľného času, 
c) dospelá osoba mesačne sumou 6,50,- €,
d) žiaci, ktorí  neposkytli čestné vyhlásenie pre zber údajov, resp.  nie sú zaradení do 

zberu údajov pre potreby financovania, sú povinní uhradiť 8,- € mesačne.

     (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

     (3) Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každý záujmový
útvar samostatne.

§ 11

     Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka,
ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada zriaďovateľa
a predloží  mu  doklad  o tom,  že  je  poberateľom dávky v hmotnej  núdzi  a príspevkov  k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1



PIATY DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

§ 12

     Školská  jedáleň  poskytuje  stravovanie  deťom a žiakom za  čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

§ 13

Príspevok,  ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

Sumy mesačných príspevkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo  podľa vekových kategórií  stravníkov a príspevku zákonného zástupcu  dieťaťa
a žiaka  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  vydaných  Ministerstvom  školstva,  vedy,
výskumu a športu SR zo dňa 01.09.2011 nasledovne:

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s
účinnosťou od 01. 09. 2019 

a) http://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/ 
      /viď príloha 1/

     (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 14

     (1) Príspevky uvedené v druhej časti prvý až štvrtý diel tohto nariadenia sa znižujú o 20% pre
zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý má dva a viac detí vo veku  povinnej školskej dochádzky.

     (2) Zníženie príspevku podľa odseku 1 sa vzťahuje pre každé dieťa.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

     Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.2

2 napr. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

http://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/


§ 16

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa: 
Všeobecne záväzné nariadenie 1/15 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských zariadeniach, v zriaďovateľskej pôsobnosti  Gréckokatolíckej 
eparchie Košice.  

§ 17
Účinnosť 

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019

ICEODr. Jaroslav Lajčiak,
                                                                                               protosynkel Košickej eparchie,
                                                                                                                 štatutár

V Košiciach 25.6.2019
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