
Centrum voľného času pri Základnej škole Staničná 13 Košice 

 

Interná smernica č.2/2016 

o vyberaní a výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ Staničná 13 Košice 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. 

 

 

Riaditeľstvo CVČ pri ZŠ pri ZŠ Staničná 13 Košice na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na základe Všeobecného záväzného nariadenie Mesta 

Košice č.103/2014 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole, žiakov v základnej umeleckej škole a na 

činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vydáva nasledovné: 

Článok 1  

Základné ustanovenie 

 

1) Táto smernica sa vzťahuje na zariadenie v pôsobnosti základnej školy a to:  

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) pri ZŠ Staničná 13, Košice  

2) Prihlásenie do záujmového útvaru je po zapísaní záväzné, dieťa je povinné ho pravidelne 

navštevovať a podľa platných predpisov je zákonný zástupca povinný zaplatiť príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v CVČ.  

Článok 2  

Účel smernice 

 

Účelom tejto smernice je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov, spôsob vyberania a použitie finančných príspevkov na činnosť 

CVČ.  



Článok 3  

Výška príspevku 

 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových 

útvaroch a oddeleniach centra voľného času prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým 

pobytom na území mesta Košice od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade 

odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času 

a) mesačne sumou 4 €, 

b) mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného 

centra voľného času. 

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových 

útvaroch a oddeleniach centra voľného času prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým 

pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku  v prípade odovzdania súhlasu 

na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej 

má dieťa trvalý pobyt, poskytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie 

dieťaťa 

a) mesačne sumou 4 €, 

b) mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného 

centra voľného času. 

3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových 

útvaroch a oddeleniach centra voľného času
1
 prispieva 

a) zákonný zástupca dieťaťa do 5 rokov veku mesačne sumou 4 €, 

b) zákonný zástupca dieťaťa od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku mesačne sumou 11 

€ a v prípade, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra 

voľného času mesačne sumou 9 €, 

c) dospelá osoba nad 18 rokov veku mesačne sumou 20 €,  

d) zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 

rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému 

centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, neposkytne mestu 

Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa mesačne sumou 11€, 

e) dospelá osoba na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 20 €, 

f) zákonný zástupca dieťaťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade 

neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času 

mesačne sumou 11 €, 



g) zákonný zástupca dieťaťa na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 11 €. 

h) Príspevky uvedené v tomto článku a) až g)  sa znižujú o 20% pre zákonného zástupcu dieťaťa, 

ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky, ak o tom písomne požiada 

zriaďovateľa a predloží mu doklad o povinnej školskej dochádzke. 

i) Zníženie príspevku podľa písmena h) sa vzťahuje pre každé dieťa. 

Článok 4. 

Úhrada príspevku 

 

1) Príspevok podľa článku 3 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času 

neuvedenými v článku 3 prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba mesačne sumou vo 

výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.  

3) Príspevok podľa odseku 2 sa uhrádza pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času 

v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

4) Príspevok podľa odseku 2 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každú ďalšiu činnosť 

centra voľného času samostatne. 

5) Príspevok podľa článku 3 v centre voľného času sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca 

dieťaťa 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. 

6) Úhradu príspevku je potrebné zaplatiť 

a) v hotovosti 

b) prevodom na príjmový účet školy 

7) Finančné prostriedky prijaté hotovosťou sú následne odvedené na príjmový účet školy. 

  



Článok 5 

Použitie finančných príspevkov 

1) Škola použije finančné príspevky v zmysle Zásad finančného hospodárenia škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice s dodržaním zásady hospodárnosti a 

účelovosti výdavkov a to len na krytie nevyhnutných potrieb a realizáciu opatrení vyplývajúcich 

z osobitných predpisov s dodržaním rozpočtovej disciplíny. 

2) Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie nákladov spojených 

s prevádzkou a činnosťou CVČ: 

a) na médiá 

b) na osobné náklady zamestnancov CVČ (dohody o pracovnej činnosti) 

c) učebné pomôcky potrebné pre vedenie záujmových útvarov 

d) všeobecný materiál 

Článok  6 

Osobitné predpisy 

 

1) Ak dieťa po prihlásení nebude navštevovať záujmový útvar, zaplatený príspevok mu nebude 

vrátený vzhľadom na článok 1, odsek b) tejto smernice. Vrátený môže byť iba v tom prípade, 

ak dieťa z vážnych dôvodov krúžok nebude môcť navštevovať.  

2) Dieťa sa môže zo záujmového útvaru v priebehu školského roka prehlásiť na iný záujmový 

útvar písomným vyjadrením zákonného zástupcu, a to výnimočne z vážnych, objektívnych 

dôvodov. 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto smernica nadobúda účinnosť 01.09.2015. 

2) Internou smernicou 2/2016 sa ruší účinnosť smernice 1/2014. 

 

 

 

V Košiciach 31.08.2017           PaedDr. Eva Pillárová 

          riaditeľka CVČ 


