
 
 
 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 2.7.2020 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Rožňava o určení 
čiastočných úhrad v školách a  školských zariadeniach – 
návrh na zmeny a doplnenie 

 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 

1. p r e r o k o v a l o    

 
návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Rožňava o určení čiastočných 
úhrad v školách a školských zariadeniach a  
  

2. u z n á š a   s a 

 

na zmenách a doplnení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Rožňava o určení čiastočných 
úhrad v školách a školských zariadeniach v Čl. II 
ods. 1, Čl. III. ods. 1 písm. a), b) a c), Čl. IVa. 
a prílohe č. 1 podľa predloženého návrhu,  
  
u k l a d á 
 
úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli 
a webovom sídle mesta 
 
      Z: prednostka MsÚ 
      T: do 13.7.2020 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
v Komisii vzdelávania a mládeže dňa: 
17.6.2020 
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa: 18. 6. 2020 
 
Vypracoval : 
Mgr. Juraj Halyák 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
VZN mesta Rožňava o určení čiastočných 
úhrad v školách a školských zariadeniach 
Čiastočné úhrady – príspevky v Základnej 
umeleckej škole a Školskom klube detí od 
29.9.2016 - súčasné 
Čiastočné úhrady – príspevky v Základnej 
umeleckej škole a Školskom klube detí od 
1. 9. 2020 - navrhované 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

 
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v 

školách a  školských zariadeniach – návrh na zmeny a doplnenie 
 

Legislatívne východiská: § 49 ods. 4, 5 a § 114 ods. 3 až 7 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 6 ods. 12 
písm. c)  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.    

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

-------------- 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Zvýšenie príjmov - príspevkov (čiastočných úhrad rodičov) 
v Základnej umeleckej škole a Školskom klube detí 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava vo výške 4.469,- 
eur/mesiac Alternatíva č. 1....5.973,- eur/mesiac Alternatíva č. 
2. Pri počte detí v ŠKD sme vychádzali z priemerného počtu 
detí v jednotlivých školských kluboch pri ZŠ za posledné 3 roky   
a v prípade ZUŠ z údajov k 15. 9. 2019. 
Výdavky (z vlastných príjmov mesta) v  roku 2020 pre ŠKD 
80.000,- €, pre ZUŠ 149.353,- €. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta. 

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 245/2008 
Z. z. a zákonom č. 596/2003 Z. z.  

 
 

1. Na základe analýzy finančnej situácie škôl a školských zariadení - financovaných cez 
originálne kompetencie, z podielových daní – základnej umeleckej školy ( ďalej len 
„ZUŠ“) a školského klubu detí ( ďalej len „ŠKD“ ) a ich dlhodobo nepriaznivého 
stavu je potrebné pristúpiť k navýšeniu mesačných príspevkov. Zlé nastavenie 
financovania ZUŠ a ŠKD štátom robí problémy mnohým školám. Financie 
z podielových daní nepokrývajú náklady ani na základné legislatívne povinnosti 
zamestnávateľa, nakoľko za posledné roky platy zamestnancov vo verejnej službe – 
osobitne pre pedagogických a odborných zamestnancov - sa od začiatku roka 2016 
zvýšili  priemerne o 20 – 36 %. Táto skutočnosť však nebola premietnutá do 
zvýšenia čiastočných úhrad rodičov za ZUŠ a ŠKD. Pevne veríme, že momentálna 
situácia súvisiaca s koronavírusom a personálna výmena na ministerstve školstva 
podnieti kompetentných, aby sa začali zaoberať problémami týchto škôl a školských 
zariadení. 

 
a) Školský klub detí 

Vláda Slovenskej republiky dňa 3. 7. 2019 schválila Nariadenie č. 201/ 2019 Z. z. 
o priamej vzdelávacej činnosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 



 
 
 
 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 
10. 5. 2019. Cieľom nariadenia bolo ustanoviť rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 
pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii a podkategórii a podrobnosti s ním 
súvisiace, ktoré zohľadnia konkrétne podmienky výkonu priamej výchovno-vzdelávacej 
činnosti.  

Na základe tohto nariadenia bola znížená, okrem iných, aj priama vzdelávacia 
povinnosť vychovávateľov školských klubov detí v základných školách t. j. z 27 na 25 hodín. 
V prípade mesta Rožňava – pri prepočítanom počte vychovávateľov ŠKD v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – to činí 61,98 hodín (prepočítaný stav 
vychovávateľov - 30,99 – vynásobené s dvojhodinovou  zníženou vzdelávacou povinnosťou 
). Reálne to znamená navýšenie počtu pedagogických zamestnancov – vychovávateľov – 
o 2,48 sily t. j. po prepočítaní na osobné náklady 44.286,28 € ročne.  

Vzhľadom na náročnosť vykonávania priamej vzdelávacej práce v poobedňajších 
hodinách a  zvýšené výdavky na osobné náklady vychovávateľov odporúčame zvýšiť 
čiastočné úhrady rodičov na ŠKD v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Rožňava okrem ŠKD v Spojenej škole J. A. Komenského 5. V uvedenej škole je vysoké 
percento žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí kvôli nadobudnutiu sociálnych 
návykov potrebujú zabezpečenie prostredia s pravidelným pozitívnym výchovno-vzdelávacím 
pôsobením. Návrh zvýšenia čiastočných úhrad rodičov na ŠKD bol prerokovaný riaditeľmi 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Tab. č. 1  
Prehľad počtu žiakov v ŠKD v jednotlivých ZŠ resp. ich priemerný počet za posledné 3 školské roky  

 
a1)   Alternatíva č. 1 

V prípade zvýšenia z 6,50 € na 10,-€.................Rozdiel + 3,50 € 
Finančný dopad / okrem ZŠ Komenského s VJM /: 
752 -  priemerný počet žiakov na troch ZŠ 
Na rok 2020 – od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 t. j. 4 mesiace 
752 x 3,50 x 4 =  + 10.528,-  € 
Na školský rok 2020/2021 – t. j. 10 mesiacov 
 
752 x 3,50 x 10 = + 26.320,- € 

Základná škola 

Počet žiakov v ŠKD v jednotlivých školských 
rokoch Priemerný počet žiakov 

za roky 2017-2020 Školský rok 
2017/2018 

Školský rok 
2018/2019 

Školský rok 
2019/2020 

Zlatá 2 297 301 287 295 

Pionierov 1 250 250 263 254 

akad. Jura Hronca 
Zakarpatská 2 

194 203 211 203 

Komenského s VJM 125 138 129 131 

Spolu/priemer 866 892 890 883 



 
 
 
 

a2)    Alternatíva č. 2 
V prípade zvýšenia z 6,50 € na 12,-€.................Rozdiel + 5,50 € 
Finančný dopad / okrem ZŠ Komenského s VJM /: 
752 -  priemerný počet žiakov na troch ZŠ 
Na rok 2020 – od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 t. j. 4 mesiace 
752 x 5,50 x 4 =  + 16.544,-  € 
Na školský rok 2020/2021 – t. j. 10 mesiacov 
 
752 x 5,50 x 10 = + 41.360,- € 
 
b) Základná umelecká škola 

Návrh na zvýšenie mesačného príspevku zohľadňuje oproti pôvodnému aj rozšírené 
štúdium, druhý predmet a každý ďalší predmet, nakoľko štát prispieva na jedno dieťa (len raz 
v skupinovom a raz v individuálnom vyučovaní) obmedzene. To znamená, že ak dieťa 
navštevuje dva hlavné predmety v hudobnom odbore, štát naňho prispieva iba raz, ale škola 
má náklady na dvoch učiteľov. Preto sú tieto poplatky vyššie. 

Návrh upravuje aj výšku poplatku, ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca 
neplnoletého žiaka nepodpíše škole čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasuje, že navštevuje iba 
jednu ZUŠ (štát prispieva na jedného žiaka, iba jednej umeleckej škole). Príklad: Ak žiak 
navštevuje súkromnú ZUŠ, kde podpíše čestné vyhlásenie, v našej ZUŠ už čestné vyhlásenie 
podpísať nemôže, lebo by konal protiprávne a škola na takéhoto žiaka nemôžeme žiadať 
financie od štátu. Preto je tento poplatok taký vysoký. 
V základnom individuálnom štúdiu má žiak v priemere 2,5 hodiny týždenne (1,5 h – hlavný 
predmet; 1h – hudobná náuka). To znamená, že žiak má 10  hodín mesačne za poplatok 10,50 
€  v súčasnosti a od 1.9. 2020 by mal byť tento poplatok 12 €. 
V základnom skupinovom štúdiu má žiak v priemere 3h týždenne. To znamená, že žiak má 
12 hodín mesačne za poplatok 8 €  v súčasnosti a od 1.9. 2020 by mal byť tento príspevok 
10€. 
 
Tab. č. 2  
Porovnanie mesačného finančného dopadu pri zmene čiastočného príspevku 

 
Súčasné 
poplatky 

Navýšené poplatky Rozdiel 

Prípravné štúdium 600 € 720 € + 36 € = 756 € 156 € 

Základné štúdium - individuálne 3549 € 
3708 € + 42 € + 390 = 4140 

€ 
591 € 

Základné štúdium - skupinové 1304 € 1540 € + 117 € = 1657 € 353 € 

Štúdium pre dospelých  do 25 rokov - 
individuálne 

42 € 60 € 18 € 

Štúdium pre dospelých  do 25 rokov - 
skupinové 

24 € 36 € 12 € 

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov - 
individuálne 

272 € 960 € 688 € 

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov - 
skupinové 

17 € 36 € 19 € 

SPOLU 5808 € 7645 € 1837 € 



 
 
 
 

Takto zvýšené príjmy nevykryjú všetky ďalšie výdavky spojené s prevádzkou ŠKD 
a ZUŠ. Mesto ich každoročne dotuje okrem podielových daní aj z vlastných príjmov,   
t. j. v  roku 2020 (v úspornom režime) v sumách: ŠKD 80.000,- € a ZUŠ 149.353,- €. 
Zvýšené poplatky (navrhnuté zmeny) budú použité  na zabezpečenie ich normálnej 
prevádzky.   
 

2. Vláda SR vyhlásila podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva počnúc 
dňom 12. 3. 2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia  II. stupňa.  

Následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušilo vyučovanie na 
školách a školských zariadeniach na obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020. 
V nadväznosti na uvedené minister školstva, vedy, výskumu a športu SR mimoriadne 
prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania a mimoriadne 
prerušil prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. 

Mesto Rožňava ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s ustanoveniami 
školského zákona na základe VZN určuje výšku: 
- mesačného príspevku zákonného zástupcu a čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materských školách zriadených mestom,  
- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej 

umeleckej škole zriadenej mestom, 
- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

zriadeného mestom, 
- mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach zriadených  mestom. 
 
Školský zákon nestanovuje podmienky neuhrádzania vyššie uvedených 

príspevkov v čase prerušenia vyučovania v školách a prerušenia prevádzky školských 
zariadení. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovej 
stránke https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/ usmernenie vo veci 
určovania vyššie uvedených príspevkov, v zmysle ktorého je v plnej kompetencii 
zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, 
centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere pri vyberaní 
predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s pandémiou 
spôsobenou koronavírusom COVID-19. 

Zriaďovateľ môže prostredníctvom VZN riešiť aj situácie, ktoré vzniknú prerušením 
výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie. 

Na základe uvedeného navrhujeme doplniť VZN mesta Rožňava o určení čiastočných 
úhrad v školách a  školských zariadeniach o osobitné ustanovenie platné v čase trvania 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného 
v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Komisia: 
Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Vzdelávania a mládeže: 17. 6. 2020 

Odporúča schváliť zmeny a doplnenie VZN 
v Čl. II ods. 1, Čl. III. ods. 1 písm. a), b) a c), 
Čl. IVa. a prílohe č. 1 podľa predloženého 
návrhu s alternatívou 1 a doplniť do Čl. IVa 
vetu: „V prípade trvania mimoriadnej 
situácie pri postupnom otváraní škôl a 
školských zariadení za zmenených 
podmienok dobrovoľnej účasti detí a žiakov 
na školskom vyučovaní, uhrádzajú zákonní 
zástupcovia príspevky podľa tohto VZN v 
alikvotnej výške.“ 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

18. 6. 2020 

Odporúča: 
- schváliť zmeny a doplnenie VZN v Čl. III. 
ods. 1 písm. a), b) a c), Čl. IVa. podľa 
alternatívy č. 2 vrátane Spojenej školy Z. 
Fábryho 
- schváliť zmeny a doplnenie VZN v Čl. II 
ods. 1 a prílohe č. 1. 
Žiada predložiť v januári 2021 informatívnu 
správu k 31.12.2020, aký vplyv na počty 
žiakov v ŠKD a ZUŠ malo prijaté 
rozhodnutie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
vypúšťa sa               vkladá sa 

 

Všeobecne   záväzné   nariadenie 

MESTA  ROŽŇAVA 

o určení čiastočných úhrad v školách a  školských zariadeniach 

 

Úvodné ustanovenie 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 28, § 49, § 114, § 116 zákona 
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto VZN o určení čiastočných úhrad 
v školách a školských zariadeniach. 

 

Čl. I. 

Príspevok v materských školách 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca 
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa od troch 
rokov veku s trvalým bydliskom v meste Rožňava sumou  25,00  €, na  dieťa od 
troch rokov veku  s  trvalým  bydliskom  v  inej  obci  50,00 €  a  na  dieťa   do  
troch  rokov  veku  sumou  50,- €  v celodennej prevádzke.  

 

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole počas doby adaptačného alebo 
diagnostického pobytu na základe rozhodnutia riaditeľa, je výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov stanovená vo výške  15,00 € za jeden mesiac pobytu.  

 

3. Príspevok rodiča dieťaťa, ktoré počas roka nenavštevuje materskú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, ale prihlási sa  na pobyt 
v materskej škole počas letných prázdnin, je stanovený  na  3,00 € za jeden deň 
pobytu. 

 

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením 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.  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu  

 

5. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza 
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.  

 

6. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  
 

 

7.   Nárok na odpustenie príspevku podľa  Čl.  I, ods. 4 b),  trvá len počas doby, kedy 
trvajú  

      podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
 

8.   Ak dôjde k zmene skutočností, rozhodujúcich o odpustení príspevku, povinná 
osoba  

      musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi materskej školy.   

 

Čl. II. 

Príspevok v základnej umeleckej škole 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 
prispieva v zmysle prílohy č. 1: 

a)    zákonný zástupca žiaka mesačne sumou : 

- na skupinovú formu štúdia  ...........  8,00 €   



 
 
 
 

- na individuálnu formu štúdia ........10,50 €   

b)  dospelá osoba mesačne sumou 17,00 € na skupinovú a individuálnu formu  
štúdia  

2. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 
písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

 

3. Ak základnú umeleckú školu navštevuje z jednej rodiny viac ako dvaja žiaci, 
riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení  príspevku na nich 
na polovičnú hodnotu v obidvoch formách vzdelávania. 

 

4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 
umeleckej škole sa uhrádza na základe smernice vydanej riaditeľom školy. 

 

5. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 

6. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení 
príspevku, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi 
základnej umeleckej školy.   

 

 Čl.  III. 

Príspevok v školskom klube detí 
 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených činnosťou školského klubu detí (ďalej 
„ŠKD“)       prispieva zákonný zástupca  na 1 žiaka mesačne sumou:  

 

 a) Základná škola, Pionierov 1 .......................................................6,50 € 

 b) Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 ..................6,50 € 

 c) Základná škola, Zlatá 2 ..............................................................6,50 € 

Alternatíva č. 1 

a) Základná škola, Pionierov 1 ..................................................... 10,00 € 

 b) Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 .................10,00 €  

c) Základná škola, Zlatá 2 ..............................................................10,00 € 

 



 
 
 
 
Alternatíva č. 2 

a) Základná škola, Pionierov 1 ......................................................12,00 €  

 b) Základná škola akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 .................12,00 €  

c) Základná škola, Zlatá 2 ........................................................................12,00 € 

 

 

 d) vypustené podľa uznesenia MZ v Rožňave č. 215/2013 zo dňa 26.9.2013 

 e) Základná škola Zoltána Fábryho s VJM, ako súčasť  

                Spojenej školy, J. A. Komenského 5 .........................................3,00 € 
 

2. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak povinná osoba o to písomne 
požiada  riaditeľa školy, ktorej ŠKD je súčasťou a  predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

          

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku 
v ŠKD, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, 
ktorej súčasťou je ŠKD.   

 

5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa 
uhrádza vopred na základe smernice vydanej riaditeľom školy, ktorej ŠKD je 
súčasťou. 

 

Čl. IV. 

Príspevok v centre voľného času 

1. Na  čiastočnú   úhradu  nákladov,   spojených   činnosťou   centra voľného času 
(ďalej len „CVČ“)   prispieva    zákonný   zástupca  na 1 žiaka  mesačne sumou:  

 

  a) vypustené podľa uznesenia MZ v Rožňave č. 215/2013 zo dňa 26.9.2013 

 b) vypustené podľa uznesenia MZ v Rožňave č. 215/2013 zo dňa 26.9.2013 

 c) CVČ Akademika Hronca 100/9A 

 3,00 €  deti materských škôl 

 3,00 €  žiaci základných škôl 

 3,00 €  študenti stredných škôl 
 



 
 
 
 
2. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nie je počas roka registrovaný v niektorom 

záujmovom útvare CVČ,  prispieva  na jednorazové podujatie v rámci  činnosti 
CVČ sumou 3,00 €  na 1 žiaka. Registrovaní členovia záujmových útvarov sú od 
poplatkov za jednorazové podujatie oslobodení. 
 

3. Zákonný zástupca žiaka, prihláseného na denný pobytový tábor, prispieva na 
čiastočnú úhradu nákladov nasledovne: 

 1,00 € - zápisné a manipulačný poplatok 

 od 5,00 € do 10,00 € - táborová činnosť a rodičovský servis – výška poplatku 
bude určená v závislosti od naplánovanej činnosti (vstupenky, doprava, strava, 
iné poplatky). 

 

4. Zákonný zástupca žiaka, prihláseného na pobytový tábor v tuzemsku alebo 
zahraničí, prispieva na čiastočnú úhradu nákladov sumu určenú organizátorom 
pobytového tábora v závislosti od výšky poplatkov (doprava, poistné, ubytovanie, 
strava, iné poplatky). 
  

5. Iné osoby nasledovne: 

 študujúca osoba bez vlastného príjmu 3,00 € 

 pracujúca osoba s vlastným príjmom 6,00 € 
 

6. Príspevok v CVČ na základe rozhodnutia zriaďovateľa, je možné znížiť alebo 
odpustiť, ak povinná osoba o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi. 

 

7. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 

8. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku 
v CVČ, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi CVČ. 

 

9. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou CVČ, sa 
uhrádza vopred na základe smernice vydanej riaditeľom CVČ. 

 

10. Ak žiak odovzdá vzdelávací poukaz v CVČ, je od príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov podľa ods. 1 oslobodený. 

 

 

 



 
 
 
 

Čl. IVa. 

Osobitné ustanovenie 

1. Toto osobitné ustanovenie platí počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ ruší príspevkovú povinnosť v zmysle ustanovení 
tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a to za dni, 
počas ktorých bude prerušené vyučovanie v školách a bude prerušená prevádzka 
školských zariadení, t. j. výška príspevkov počas uvedeného obdobia predstavuje 
0,00 €.   

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenie 

1. Všeobecné záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských 
zariadeniach prerokované a schválené na  zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v 
Rožňave dňa 31.1.2013 uznesením č. 11/2013, s uplatnením § 6 bod 8 zákona 
NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov nadobúda účinnosť dňa 1.3.2013. 

2. Týmto sa ruší VZN  Mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školských 
zariadeniach  schválené  dňa 25.10.2012 MZ v Rožňave uznesením č. 280/2012. 

3. 1. zmena VZN bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
dňa 26.9.2013 uznesením č. 215/2013 a nadobúda účinnosť dňa 21.10.2013. 

 

4. 2. zmena VZN bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
dňa 27.2.2014 uznesením č. 17/2014.  

5. 3. zmena VZN v čl. II. ods.1 bola schválená na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave    dňa    25.  6.  2015   uznesením   č. 149/2015.   
Účinnosť   nadobúda   dňa 1. septembra 2015. 

 

6. 4. zmena VZN v čl. III. ods.1 písm. c) a čl. IV. ods. 1 – 5 a 10 bola schválená na 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave    dňa    24.  9.  2015   uznesením   
č. 185/2015.   Účinnosť   nadobúda   dňa 1. novembra 2015. 

7. 5. zmena VZN v čl. III. ods.1 písm. c) bola schválená na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave dňa 29. 9. 2016 uznesením č. 153/2016. Účinnosť 
nadobúda   dňa 1. novembra 2016. 



 
 
 
 
8. Na zmenách a doplnení VZN v Čl. II ods. 1, Čl. III. ods. 1 písm. a), b) a c), článku 

IVa. a prílohy č. 1 sa Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznieslo dňa 2. 7. 2020 
uznesením č. .../2020. Účinnosť nadobúdajú dňa 1. septembra  2020. 

 

9. Zmeny a doplnky tohto VZN mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
3/5-vou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

                                                                                                   Michal Domik 
                                                                                                       primátor 

                                              
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Príloha č. 1 

Druh štúdia 

Výška mesačného 
príspevku 
s čestným 
prehlásením 

Pôvodná 
výška 
príspevku 

Druh štúdia 

Výška 
mesačného 
príspevku bez 
čestného 
prehlásenia 

Pôvodná 
výška 
príspevku 

Prípravné štúdium – skupinové vyučovanie v hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore 

10,- €  8,- € 

Prípravné štúdium – skupinové vyučovanie 
v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore 

36,- € 

Prípravné štúdium – skupinové vyučovanie v hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, 
druhý predmet 

12,- € 

Prípravné štúdium – skupinové vyučovanie v hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore, 
každý ďalší predmet 

14,- € 

Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom odbore 

12,- € 10,50,- € 

Základné štúdium v individuálnom vyučovaní 
hlavného predmetu v hudobnom odbore 

60,- € 

Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom odbore v rozšírenom vyučovaní 

14,- € 

Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom odbore, druhý predmet 

15,- € 

Základné štúdium v individuálnom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom odbore, každý ďalší predmet 

16,- € 

Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore 

10,- € 8,- € 

Základné štúdium v skupinovom vyučovaní 
hlavného predmetu v hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom a literárno-dramatickom odbore 

36,- € 

Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore v rozšírenom vyučovaní 

12,- € 

Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore, druhý predmet 

13,- € 

Základné štúdium v skupinovom vyučovaní hlavného 
predmetu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom odbore, každý ďalší predmet 

14,- € 

Štúdium pre dospelých v individuálnom vyučovaní 
hlavného predmetu v hudobnom odbore, vo veku 16 – 25 
rokov 

15,- € 10,50,- € 
Štúdium pre dospelých v individuálnom vyučovaní 
hlavného predmetu v hudobnom odbore, vo veku nad 
25 rokov 

60,- € 17,- € 

Štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní 
hlavného predmetu v tanečnom, výtvarnom a literárno-
dramatickom odbore, vo veku 16 – 25 rokov 

12,- € 8,- € 
Štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní 
hlavného predmetu v tanečnom, výtvarnom a literárno-
dramatickom odbore, vo veku nad 25 rokov 

36,- € 17,- € 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                 


