Dôvodová správa
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach v znení neskorších predpisov
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja Uznesením č. 482/2008 na svojom
19. zasadnutí, dňa 27. augusta 2008 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja. Uvedené nariadenie platí v znení neskorších predpisov.
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) príspevok na úhradu nákladov na štúdium v jazykovej škole a činnosť centra
voľného času a na ubytovanie v školskom internáte určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným
nariadením.
Cieľom úpravy VZN č. 5/2008 je získanie väčšieho objemu finančných prostriedkov formou
vlastných príjmov adekvátnym zvýšením príspevku na činnosť rôznych typov školských
zariadení v prípadoch, kde sociálna skladba poslucháčov, žiakov a detí také zvýšenie
dovoľuje.
Zámerom návrhu zmeny a doplnenia platného VZN sú aktuálne potreby jazykových škôl,
centier voľného času a školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, zvýšiť
kvalitatívnu úroveň poskytovaných služieb, čím sa dosiahne schopnosť konkurencie voči
neštátnym zariadeniam podobného typu a uspokoja sa potreby a nároky súčasnej klientely.
Navrhované zmeny a doplnenia VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na úhradu
nákladov (resp. čiastočnú úhradu nákladov) v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov
zohľadňujú:
1) úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach podmienenú požiadavkami z jednotlivých školských zariadení z dôvodu
nárastu výdavkov na nákup a modernizáciu učebných pomôcok a materiálno technické
vybavenie pre činnosť rôznych záujmových útvarov v školských zariadeniach; pričom
v návrhu VZN sa úprava týka výlučne maximálnej výšky úhrady nákladov v jazykovej
škole, v centre voľného času a v školskom internáte. Minimálna výška úhrady
nákladov sa navrhuje ponechať z dôvodu existencie nepriaznivej sociálnej situácie
u časti obyvateľstva v jednotlivých regiónoch v kraji, čím sa umožní aj sociálne
slabším skupinám získať požadované vzdelanie, ubytovanie a možnosť zmysluplného
trávenia voľného času,
2) legislatívnu zmenu, ktorou zákonodarca zrušil školské stredisko záujmovej činnosti
ako druh školského zariadenia a nahradil ho centrom voľného času. Legislatívna
zmena nastala s účinnosťou od 1. 01. 2013 prijatím zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým
sa menil a doplnil zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Uvedené zmeny sú zapracované v texte VZN a prílohe č.1 k VZN do tabuliek
A až C, tabuľky označené písm. D ostávajú nezmenené.
Obsahom prílohovej časti VZN sú:
Tabuľka A
Jazyková škola
V ktorej sa určuje ročná úhrada príspevku za štúdium na jazykovej škole.
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Na základe požiadaviek jazykových škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
o navýšenie ročnej úhrady príspevku za štúdiu na jazykovej škole sa navrhuje zvýšiť
maximálna výška príspevku poslucháča jazykovej školy (školné) od školského roku
2014/2015.
U poslucháča, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a je plnoletou osobou alebo zákonným
zástupcom za nezaopatrené maloleté dieťa (žiaci stredných škôl a rodičia maloletých žiakov)
je navrhovaný nárast ročnej úhrady maximálnej výšky z 25,00 eur na 120,00 eur.
U poslucháča, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom a je plnoletou osobou (osoby z vlastným
príjmom) je nárast maximálnej výšky ročnej úhrady z 55,00 eur na 210,00 eur.
V navrhovanej tabuľke zriaďovateľ nezohľadňuje pôvodne určený rozsah kurzov do 140
a nad 140 hodín, pretože v zmysle platnej právnej úpravy bude riaditeľ jazykovej školy
oprávnený určiť konkrétny rozsah kurzu v súlade so školským vzdelávacím programom
a typom kurzu – základný, stredný, vyšší a špeciálny.
Zároveň sa navrhuje zmena výšky zápisného z 3,34 eur na 5 eur.
Pôvodná tabuľka B k VZN KSK č. 5/2008 v znení neskorších predpisov, v ktorej
boli určené úhrady v školských strediskách záujmovej činnosti sa vypúšťa z dôvodu
legislatívnej zmeny, tzn. zrušenie ustanovenia § 115 zákonom č. 324/2012 Z. z. , ktorým sa
menil a doplnil zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v ktorom
zákonodarca upravoval školské stredisko záujmovej činnosti. Od 1. januára 2013 sa všetky
strediská, ktoré pri školách pôsobili zmenili na centrá voľného času. Na základe uvedeného
došlo k zmene označenia tabuliek v prílohe k VZN, v ktorých sa určovali úhrady pre
jednotlivé druhy školských zariadení.
Tabuľka B
Centrum voľného času
V tabuľke sa určuje mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť CVČ. Uvedená výška za mesiac bola korigovaná mierne. Z reálnych skúseností
riaditeľov školských zariadení, nie je vhodné nadmerne navyšovať príspevky žiakov, resp.
ich rodičov, pretože by to znamenalo výrazný úbytok záujmu o voľno-časové aktivity zo
strany žiakov. Táto okolnosť by mala negatívny dopad pre stredoškolskú mládež, ktorá
v krúžkoch a kluboch má možnosť zmysluplne a zaujímavo tráviť voľný čas, relaxovať,
vzdelávať sa, venovať sa svojím záľubám. Príspevok na činnosť CVČ sa zriaďovateľom
určuje limitom od 0,50 - 5,00 euro za žiaka (v prípade odovzdania vzdelávacieho poukazu
v príslušnom CVČ je to od 0,30 - 3,00 euro za žiaka), za inú dospelú osobu od 4,00 - 8,00
eur. V tomto limite sú zohľadnené nasledovné špecifiká:
- profesionálna úroveň
- charakter činnosti
- oblasť činnosti
- frekvencia a trvanie aktivít
- materiálna náročnosť
- priestory
- sociálne zázemie.
Tabuľka C
Školský internát
V tabuľke sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie
v školskom internáte za mesiac, ktorá sa oproti pôvodnej upravuje nasledovne:
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u žiaka v štandardných podmienkach sa mení maximálna výška úhrady za ubytovanie z 26,00
eur na 30,00 eur a u žiaka v nadštandardných podmienkach sa mení maximálna výška úhrady
zo 40,00 eur na 60,00 eur.
Navrhuje sa, aby riaditeľ internátu vo vnútornej smernici určil podmienky pre nadštandardné
ubytovanie.
Ostatné časti VZN ostávajú nezmenené.
Účinnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia sa navrhuje 15. dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli KSK. Návrh textu VZN tvorí prílohu tejto správy.
Toto VZN nezakladá zvýšenú potrebu finančných prostriedkov v rozpočte odvetvia
školstva na rok 2014.

Košice 27. 03. 2014
Spracovali : MVDr. Katarína Franková, Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja
Mgr. Jana Jarušinská, Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja
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