
Dôvodová správa: 
 

Mestu Sereď bola dňa 27. 08. 2012 doručená žiadosť HK Slávia Sereď o prehodnotenie 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 15/2011 zo dňa 29. 11. 2011, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o 
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď 
č. 11/2011 zo dňa 13. 09. 2011(ďalej len „VZN 15/2011“).  

Činnosť ŠSZČ je financovaná z rozpočtu Mesta Sereď z výnosu dane z príjmov 
(podielové dane) v súlade s VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na 
príslušný kalendárny rok.  
Prehľad koeficientov podľa nariadenia vlády 668/2004, príspevkov a rozpočtov ŠSZČ 
a CVČ v rokoch 2009 - 2012  

ŠSZČ 

Počet detí, 
žiakov 
podľa 

výkazu 
40-01 k 
15. 09.  

Hodnota 
koeficientu 
v zmysle 

Nariadenia 
vlády č. 

668/2004 
Z. z.  

Prepočítaný 
počet 

žiakov rok 
2009 

Hodnota 
koeficientu 
na 1 žiaka 
r. MF SR  

Dotácia 
pre OK 

odvodená 
od 

koeficientu 
MF SR 

Dotácia 
na žiaka 
v zmysle 
VZN č. 
5/2009 

Schválený 
rozpis 

rozpočtu 
2009 

2009 
ZŠ J.Fándlyho 76 3,7 281,2 

71,44 
20 089 182,21 17 161 

ZŠ J.A.Komenského 118 3,7 436,6 31 191 182,21 8 530 
ŠSZČ spolu 194 3,7 717,8 51 280   25 691 

  
2010 
ZŠ J.Fándlyho 79 3,7 292,3 

55,11 
16 109 169,56 13 395 

ZŠ J.A.Komenského 147 3,7 543,9 29 974 93,78 13 785 
ŠSZČ spolu 226 3,7 836,2 46 083   27 180 

  
2011 
CVČ, ŠSZČ 1 476 1,1 1 624 61,3905 99674   99 674 
CVČ Junior 174           30935 
ZŠ J.Fándlyho 89         138,20 12300 
ZŠ J.A.Komenského 120         80,00 9600 
CVČ + ŠSZČ spolu 209           52835 
Komentár: 

V roku 2011 príspevok do podielových daní na ŠSZČ a CVČ bol stanovený súčinom koeficientu 1,1 a 
počtu detí v meste vo veku od 6 do 15 rokov 

2012 
ZŠ J.Fándlyho 65 3,2 208 

60,169 
12 515 187,385 12 180 

ZŠ J.A.Komenského 138 3,2 441,6 26 571 187,399 25 860 
ŠSZČ spolu 203 3,2 649,60 39 086   38 040 
 
 



Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov stanovil zriaďovateľom povinnosť určiť výšku príspevkov 
zákonných zástupcov na činnosť všeobecne záväzným nariadením. Do 31. 12. 2011 do 
účinnosti zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola stanovená maximálna výška 
poplatku na 15 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. Po účinnosti novely 
už horná hranica príspevkov stanovená nie je.  

Príspevok zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠSZČ bol stanovený 
od 01. septembra 2008 do 31. decembra 2011 na sumu 3,00 €. 
Náklady ŠSZČ na prevádzku a mzdy sú rôzne v rôznych záujmových útvaroch, závisia od 
týždenného počtu hodín, priestorov, v ktorých sa uskutočňujú, nákladov na pomôcky pre 
žiakov. Koeficienty Nariadenia vlády 668/2004 takéto rozdiely nákladov nezohľadňujú.  
Preto v šk. roku 2010/2011 bol vydaný Metodický pokyn primátora č. 1/2010 zo dňa 10. 08. 
2010, ktorý stanovoval maximálny rozsah týždennej činnosti záujmového útvaru na dve 
hodiny. Nakoľko si však niektoré záujmové útvary vyžadujú viac hodín týždennej dotácie, nie 
je záujem zo strany zriaďovateľa obmedzovať ich trvanie. Preto od 01. januára 2012 vo VZN 
15/2011 bola zavedená rozdielna výška príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu 
nákladov v závislosti od týždennej časovej dotácie nasledovne:  

a) Suma 3,30 EUR za záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 
výchovné hodiny týždenne,  

b) Suma 6,60 EUR za záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 
výchovné hodiny týždenne.  

V súlade s platným zákonom 245/2008 o znížení alebo odpustení príspevku môže 
rozhodnúť zriaďovateľ ŠSZČ, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi podľa osobitného predpisu. Mesto Sereď v prípade predloženia takejto žiadosti vždy 
rozhodne o odpustení príspevku, takže zákonní zástupcovia v hmotnej núdzi takýto 
príspevok neplatia.  
 
K otázke, za čo majú platiť zákonní zástupcovia detí, ktoré navštevujú ŠSZČ záujmový 
útvar hádzanej, ak im škola neposkytuje materiálne ani priestorové zabezpečenie: 
Deti záujmového útvaru hádzanej majú možnosť bezplatne zdarma využívať priestory 
telocviční školy, bazéna, vonkajších športových areálov a multifunkčného miniihriska.  
Z rozpočtu ŠSZČ je hradený plat vychovávateľa.   
 
 

 


