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1. § 

Bevezető rendelkezések 

Jelen törvény szabályozza 

a) az iskolarendszerű képzésnek minősülő oktatást 

végző iskolák1), a sajátos oktatási és nevelési igényű 

gyermekek számára fenntartott óvodák2a), valamint a 

kerületi székhely járási hivatalainak fenntartásában 

működő, a közoktatási intézményhálózatba külön 

jogszabály4) szerint besorolt oktatási létesítmények5) 

(a továbbiakban együtt: „regionális szervezettségű 

oktatás”) finanszírozását, 

b) 

a közoktatási intézményhálózatba külön jogsza-

bály5) szerint besorolt óvodába2b) felvett olyan 

gyermekek oktatási-nevelési költségeihez történő 

hozzájárulás, aki számára az iskolaelőkészítő 

képzés látogatása kötelező vagy aki olyan háztar-

tás5b) (a továbbiakban: „oktatási-nevelési hozzá-

járulás”), amelynek tagja anyagi szükséghelyzet-

ben nyújtott ellátásban részesül,5c) és a tanuló tör-

vényes képviselője ezen tényt hitelt érdemlően 

igazolja az óvoda igazgatója felé, 

2. a közoktatási intézményhálózatba külön jog-

szabály5) szerint besorolt iskolák1) diákjai szá-

mára szabadidős foglalkozástámogatás, 

3. az egyedi igényekhez való hozzájárulás, 

4. a fejlesztési projektek megvalósítására folyósí-

tott pénzeszközök, 

5. dotációk  

nyújtását. 

(2) A külön jogszabály6) alapján létesülő iskolák eseté-

ben (a továbbiakban: „állami iskola”), kivéve azokat a 

diákokat, akiket a külön jogszabály szerint meghatáro-

zott terjedelmen felül vettek fel,7) e törvény alapján az 

állam az állami költségvetésből 

a) finanszírozza a nevelési-oktatási folyamatot, az is-

kolák üzemeltetését, a vészhelyzetek kezelését, az 

oktatási létesítményeknek és azok berendezésének 

felújítását és korszerűsítését, 

b) nyújt anyagi támogatást a fejlesztéshez, 

c) nyújt anyagi támogatást az iskolarendszerű kép-

zést1) folytató iskolák esetében az iskolaépület építé-

séhez és az épületek bővítéséhez. 

(3) Ha ez a törvény másképpen nem rendelkezik, az ál-

lami iskolákkal azonos módon (4. § és 4.e §) az állami 

költségvetésből történik az állam által elismert egyházak 

vagy vallási közösségek által létesített iskolák1) (a továb-

biakban „egyházi iskola”), valamint más jogi és termé-

szetes személyek által létesített iskolák1) (a továbbiak-

ban „magániskola”) finanszírozása. 

(4) A kerületi székhely járási hivatalainak fenntartásá-

ban működő, külön jogszabály szerint létesített oktatási 

létesítmények10) (a továbbiakban „állami oktatási létesít-

mény”), valamint a sajátos oktatási és nevelési igényű 

  § 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Tento zákon upravuje 

a) financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie pova-

žuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) a financo-

vanie materských škôl pre deti so špeciálnymi vý-

chovno-vzdelávacími potrebami2a) a školských zaria-

dení4) zriadených okresnými úradmi v sídle kraja, 

ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného pred-

pisu5) (ďalej len „regionálne školstvo”), 

b) poskytovanie 

1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na vý-

chovu a vzdelávanie detí materských škôl2b) zara-

dených do siete podľa osobitného predpisu,5) pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo 

ktoré sú členmi domácnosti,5b) ktorej členovi sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi5c) a zákonný 

zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riadi-

teľovi materskej školy (ďalej len „príspevok na 

výchovu a vzdelávanie“), 

2. príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov 

škôl,1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobit-

ného predpisu,5) 

3. príspevku na špecifiká, 

4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojo-

vých projektov, 

5. dotácií. 

(2) V školách zriaďovaných podľa osobitných predpi-

sov6) (ďalej len „verejná škola”) okrem žiakov prijatých 

nad rozsah určený podľa osobitného predpisu7) sa zo 

štátneho rozpočtu podľa tohto zákona 

a) zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacie-

ho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, 

rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a 

ich vybavenia, 

b) prispieva na financovanie rozvoja, 

c) prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých 

sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na po-

volanie.1) 

(3) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie 

škôl1) zriadených štátom uznanými cirkvami alebo nábo-

ženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevná škola”) a 

financovanie škôl1) zriadených inými právnickými oso-

bami alebo fyzickými osobami (ďalej len „súkromná 

škola”) rovnako ako pri verejných školách (§ 4 až § 4e), 

ak tento zákon neustanovuje inak. 

(4) Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie 

školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zria-

ďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja 

(ďalej len „štátne školské zariadenie“) a na financovanie 

materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzde-

lávacími potrebami2a) v zriaďovateľskej pôsobnosti 

okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „štátna mater-

ská škola“). 
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gyermekeket nevelő, a kerületi székhely járási hivatala-

inak fenntartásában működő óvodák2a) (a továbbiakban 

„állami óvoda”) fenntartásához a minisztérium az állami 

költségvetés terhére költségvetési hozzájárulást biztosít. 

(5) Az állami költségvetésből támogatás nyújtható köz-

ség, önkormányzati kerület, államilag elismert egyház 

vagy vallási közösség, más jogi személy fenntartásában 

lévő oktatási intézmény finanszírozására, ha azok az 

előző naptári évben nem képeztek nyereséget, vagy ter-

mészetes személynek a Szlovák Köztársaság Oktatási, 

Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma honlapján 

nyilvánosságra hozott célokra. 

(6) Az egészségügyi intézmények mellett működő óvo-

dák2b) kivételével az állam az állami költségvetés terhére 

biztosítja az óvodafenntartók számára az oktatási-neve-

lési hozzájárulás finanszírozását.  

(7) Az egyházi és a magániskolákban az oktatási felada-

tok ellátása és egyéb szolgáltatások nyújtása költségtérí-

téses formában is történhet.12) 

(8) Jelen törvény nem vonatkozik a Szlovák Köztársaság 

Belügyminisztériumának (a továbbiakban csak „belügy-

minisztérium”) és a Szlovák Köztársaság Igazságügyi 

Minisztériumának alárendeltségébe tartozó iskolákra. 

 

(5) Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na finan-

covanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsob-

nosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, 

ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila 

zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webo-

vom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

(6) Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie 

príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom ma-

terských škôl2b) okrem materských škôl2b) pri zdravotníc-

kych zariadeniach. 

(7) V cirkevných školách a súkromných školách sa vzde-

lávanie a ďalšie služby môžu poskytovať za úhradu.12) 

(8) Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Mi-

nisterstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minis-

terstvo vnútra“) a školy v pôsobnosti Ministerstva spra-

vodlivosti Slovenskej republiky. 

 

2. § 

A regionális szervezettségű 

oktatás finanszírozásának forrásai 

(1) Az állami iskolák, az állami óvodák és az állami ok-

tatási létesítmények finanszírozásának forrásai a követ-

kezők: 

a) az állami költségvetésből származó pénzeszközök 

forrása a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztéri-

uma költségvetési fejezete13) (a továbbiakban „mi-

nisztériumi költségvetési fejezet”), és az állami költ-

ségvetésből származó pénzeszközök a belügyminisz-

térium költségvetési fejezetéből13) (a továbbiakban 

„a belügyminisztériumi költségvetési fejezete) a 3. § 

szerint, 

b) a települési és megyei költségvetésekből származó 

pénzeszközök,14) 

c) oktatási intézmények vagy oktatási létesítmények 

helyiségeinek és berendezésének az aktív oktatási-

nevelési időn kívüli bérbeadásáért természetes vagy 

jogi személyektől kapott pénzeszközök,15) 

d) vállalkozói tevékenységből származó bevétel16), 

e) a tanulók, a szülők vagy más, a tanulóval szemben 

eltartási kötelezettséggel tartozó személyek hozzájá-

rulásai a nevelést és oktatást16a) nyújtó óvodák, isko-

lai gyermekklubok és szabadidőközpontok kiadásai-

nak részleges fedezésére, 

f) a tanulók, a szülők vagy más, a tanulóval szemben 

eltartási kötelezettséggel tartozó személyek hozzájá-

rulásai a nevelést, ott-tartózkodást, elszállásolást és 

  § 2 

Zdroje financovania 

regionálneho školstva 

(1) Zdroje financovania verejných škôl, štátnych mater-

ských škôl a štátnych školských zariadení sú 

a) prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej ka-

pitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky13) (ďalej len „kapitola minister-

stva”) a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočto-

vej kapitole ministerstva vnútra13) (ďalej len „kapi-

tola ministerstva vnútra“) podľa § 3, 

b) prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z roz-

počtov vyšších územných celkov,14) 

c) prostriedky od iných fyzických osôb a právnic-

kých osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl 

alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú 

na výchovno-vzdelávací proces,15) 

d) zisk z podnikateľskej činnosti,16) 

e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, 

ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdela-

nie16a) v materských školách, školských kluboch detí 

a centrách voľného času, 

f) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, 

ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, 

pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských in-

ternátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a 

zariadeniach školského stravovania,17) 
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étkeztetést nyújtó iskolai kollégiumok, speciális ne-

velési létesítmények és iskolai étkeztetési létesítmé-

nyek17) kiadásainak részleges fedezésére, 

g) a munkáltatóktól vagy munkáltatói szövetségektől 

kapott hozzájárulások17a), 

h) támogatások és adományok, 

i) külön jogszabályban rögzített egyéb források18). 

(2) Az egyházi és magániskolák finanszírozásának for-

rásai az alábbiak: 

a) a minisztériumi költségvetési fejezet19) és a bel-

ügyminisztériumi költségvetési fejezet13) a 3. § sze-

rint, 

b) oktatási intézmény helyiségeinek és berendezésé-

nek az aktív oktatási-nevelési időn kívüli bérbeadá-

sáért természetes vagy jogi személyektől kapott 

pénzeszközök, 

c) vállalkozói tevékenységből származó bevétel, 

d) fenntartói hozzájárulás, 

e) a neveléssel és oktatással kapcsolatos kiadások té-

rítése címén a tanuló, a szülő vagy a tanulóval szem-

ben tartási kötelezettséggel terhelt egyéb személy ál-

tal fizetett díjak, 

f) a munkáltatóktól vagy munkáltatói szövetségektől 

kapott hozzájárulások17a), 

g) támogatások és adományok, 

h) külön jogszabályban rögzített egyéb források20). 

(3) Az iskolák, az állami óvodák és állami oktatási léte-

sítmények a 4. § és 5. § szerinti költségvetési eszközök-

ből finanszírozzák a bérekkel és fizetésekkel – ideértve 

a kötelező állami egészségbiztosítási és társadalombiz-

tosítási járulékot, valamint a magán- és önkéntes nyug-

díjbiztosítási befizetést is –, az üzemeltetéssel, a tanesz-

közökkel, speciális taneszközökkel és gyógyászati se-

gédeszközökkel kapcsolatos kiadásokat, valamint a 

vészhelyzetek kezelését.  

(4) Az állami iskolák, állami óvodák és állami oktatási 

létesítmények a rendelkezésükre álló pénzeszközöket a 

következő módon használhatják fel: 

a) az (1) bek. b)-d), h) és i) pontjai szerinti pénzesz-

közöket a (3) bekezdésben részletezett célokra ki-

egészítő forrásként; az állami óvodák és az állami ok-

tatási létesítmények az oktatási-nevelési folyamat fi-

nanszírozásának kiegészítő forrásaként, 

b) az (1) bekezdés e)–g) pontjai szerinti pénzeszkö-

zöket az oktatási-nevelési folyamat fejlesztése és mi-

nőségének javítása céljából kiegészítő forrásként; az 

állami óvodák és az állami oktatási létesítmények az 

oktatási-nevelési folyamat, az üzemeltetés és a vész-

helyzetek finanszírozásának kiegészítő forrásaként 

is. 

(5) Az egyházi és a magániskolák a (2) bekezdés 

e) pontja szerinti forrásokat a (3) bekezdés szerinti cé-

lokra, a (2) bekezdés b)-d), f)-h) pontjai szerinti forráso-

kat fejlesztési célokra használják fel. Az egyházi és a 

g) príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľ-

ských zväzov,17a) 

h) príspevky a dary, 

i) iné zdroje podľa osobitného predpisu.18) 

(2) Zdroje financovania cirkevných škôl a súkromných 

škôl sú: 

a) prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole minis-

terstva19) a v kapitole ministerstva vnútra13) podľa 

§ 3 

b) prostriedky od iných fyzických osôb a právnic-

kých osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl v 

čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací 

proces, 

c) zisk z podnikateľskej činnosti, 

d) príspevky od zriaďovateľov, 

e) príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, 

ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, 

f) príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľ-

ských zväzov,17a) 

g) príspevky a dary, 

h) iné zdroje podľa osobitného predpisu.20) 

(3) Školy, štátne materské školy a štátne školské zaria-

denia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho 

rozpočtu podľa § 4 a 5 na financovanie nákladov na 

mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdra-

votné poistenie, poistného na sociálne poistenie, prí-

spevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na 

doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, moderni-

zácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomô-

cok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarij-

ných situácií. 

(4) Verejné školy, štátne materské školy a štátne školské 

zariadenia použijú zdroje financovania podľa 

a) odseku 1 písm. b) až d), h) a i) ako doplnkový 

zdroj na účely podľa odseku 3; štátne materské školy 

a štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na 

financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

b) odseku 1 písm. e) až g) ako doplnkový zdroj na 

financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-

vzdelávacieho procesu; štátne materské školy a 

štátne školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na 

financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, pre-

vádzky a na riešenie havarijných situácií. 

(5) Cirkevné školy a súkromné školy použijú zdroje fi-

nancovania podľa odseku 2 písm. e) na účel podľa od-

seku 3 a zdroje financovania podľa odseku 2 písm. b) až 

d) a f) až h) na financovanie rozvoja. Cirkevné školy a 

súkromné školy môžu použiť zdroj financovania podľa 

odseku 2 písm. e) aj na kapitálové výdavky na moderni-

záciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomô-

cok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných 

situácií. 
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magániskolák a (2) bekezdés e) pontja szerinti forráso-

kat taneszközök, speciális taneszközök, gyógyászati se-

gédeszközök korszerűsítésével kapcsolatos felhalmozási 

célú kiadásokra, vészhelyzetek kezelésére fordíthatják. 

(6) Az egyházi és magániskolák fenntartói a (2) bekez-

dés e) pontja szerinti díj összegét az iskolatanáccsal és 

az igazgatóval egyeztetik. A tanuló törvényes képviselő-

jének kérésére az egyházi és a magániskola igazgatója a 

(2) bekezdés e) pontja szerinti források felhasználásáról 

köteles tájékoztatást nyújtani. 

(7) Az iskolarendszerű képzésnek minősülő oktatást 

végző iskolák1) iskolafenntartója köteles bebiztosítani a 

4. § (5) bekezdése szerint az állami költségvetésből az 

iskolarendszerű képzésnek minősülő oktatást végző is-

kolák1) számára megítélt pénzeszközökből a bérek és fi-

zetések – ideértve a kötelező állami egészségbiztosítási 

és társadalombiztosítási járulékot, valamint a magán- és 

önkéntes nyugdíjbiztosítási befizetést is – finanszírozá-

sát. Ezen pénzösszegeket az iskola csak kivételes hely-

zetekben használhatja fel – az iskola igazgatójának ja-

vaslatára az iskolafenntartó beleegyezésével – az üze-

meltetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozására, a tan-

eszközök, speciális taneszközök és gyógyászati segéd-

eszközök korszerűsítésére, valamint a vészhelyzetek ke-

zelésére. 

 

(6) Zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkrom-

nej školy prerokujú s radou školy a s riaditeľom školy 

výšku príspevku podľa odseku 2 písm. e). Riaditeľ súk-

romnej školy a riaditeľ cirkevnej školy sú povinní na žia-

dosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o 

použití finančných prostriedkov prijatých podľa odseku 

2 písm. e). 

(7) Zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, 

v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu 

na povolanie,1) použitie finančných prostriedkov pride-

lených zo štátneho rozpočtu podľa § 4 ods. 5 pre školy, 

v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu 

na povolanie,1) na financovanie nákladov na mzdy a 

platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné 

poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na 

starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové 

dôchodkové sporenie. Tieto finančné prostriedky môže 

škola vo výnimočných prípadoch použiť na financova-

nie nákladov na prevádzku, modernizáciu učebných po-

môcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzač-

ných pomôcok a na riešenie havarijných situácii len so 

súhlasom zriaďovateľa školy na návrh riaditeľa školy. 

 

3. § 

A minisztériumi és belügyminisztériumi 

költségvetési fejezeti előirányzatok 

(1) A regionális szervezettségű oktatás, az oktatási-ne-

velési hozzájárulás, a szabadidős foglalkozáshoz való 

hozzájárulás, az egyedi igényekhez való hozzájárulás és 

a fejlesztési projektek finanszírozása a minisztériumi és 

a belügyminisztériumi költségvetési fejezet terhére tör-

ténik. 

(2) A minisztériumi költségvetési fejezet kiadási elő-

irányzata terhére az alábbi célok finanszírozhatók: 

a) a nagyobb területi egységek (kerületek) vonatko-

zásában 

1. a nevelési-oktatási tevékenység és iskolamű-

ködtetés1) azon iskolák esetében, amelyek a 4. § 

értelmében iskolarendszerű képzésnek minősülő 

oktatást végeznek, 

2. az egészségkárosult tanulók mellett tevékeny-

kedő pedagógiai asszisztensek személyi jellegű 

kiadásai,20aa) 

3. az utazás költségeinek támogatása, 

4. a természetben végzett fizikai aktivitási tanfo-

lyam támogatása, 

5. a természetiskola költségeinek támogatása, 

6. a szabadidős foglalkozás támogatása, 

7. az egyedi igényekhez való hozzájárulás, 

8. a tanulók kimagasló eredményei, 

9. a vészhelyzetek elhárítása, 

  § 3 

Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole 

ministerstva a v kapitole ministerstva vnútra 

(1) Financovanie regionálneho školstva, príspevku na 

výchovu a vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelá-

vanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojo-

vých projektov zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje pro-

stredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly minister-

stva vnútra. 

(2) V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné pro-

striedky 

a) pre vyššie územné celky na 

1. výchovno-vzdelávací proces a prevádzku 

škôl,1) v ktorých sa vzdelávanie považuje za sús-

tavnú prípravu na povolanie, podľa § 4, 

2. osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov 

so zdravotným znevýhodnením,20aa) 

3. príspevok na dopravu,  

4. príspevok na kurz pohybových aktivít v prí-

rode, 

5. príspevok na školu v prírode,  

6. príspevok na záujmové vzdelávanie, 

7. príspevok na špecifiká, 

8. mimoriadne výsledky žiakov, 

9. riešenie havarijných situácií, 

10. rozvojové projekty, 

11. financovanie nákladov na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 
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10. a fejlesztési projektek, 

11. a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók költ-

ségeinek finanszírozása, 

12. a végkielégítés, 

13. az iskolarendszerű képzésnek minősülő okta-

tást végző iskola1) pedagógiai és szakalkalmazot-

tairól való gondoskodás költségei az influenza el-

leni oltás, valamint a hepatitisz A és B típusa el-

leni oltóanyag árának megtérítése formájában, 

14. a békéltető eljárás költségei. 

b) támogatások a 6.c § szerint  

c) a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, 

Kutatási és Sportminisztériuma (a továbbiakban „mi-

nisztérium”) által központilag finanszírozott tan-

könyvek, tanszövegek és munkafüzetek20a) kiadása, 

módszertani segédeszközök alkotása és kiadása, és 

külön jogszabály20b) szerint támogatás nyújtása az is-

kolarendszerű képzésnek minősülő oktatást végző is-

kolák1) részére jóváhagyott tankönyvek, jóváhagyott 

tananyagok, jóváhagyott munkafüzetek, ajánlott tan-

könyvek és ajánlott munkafüzetek megvásárlására (a 

továbbiakban „támogatás tankönyvekre”), 

d) az iskolai tanulók országos versenyeinek és tan-

tárgyi olimpiáinak biztosítása. 

(3) A belügyminisztérium költségvetési fejezete terhére 

irányozzák elő a pénzeszközöket a községeknek, az álla-

milag elismert egyházaknak vagy vallási csoportoknak, 

más jogi személyeknek vagy természetes személyeknek 

és a kerületi székhelyen működő járási hivataloknak 

a) a 4. § értelmében iskolarendszerű képzésnek mi-

nősülő oktatást végző iskolák,1) valamint az 5. §-ban 

foglalt állami óvodák és állami oktatási intézmények 

nevelési-oktatási tevékenységére és működtetésére, 

b) az egészségkárosult tanulók mellett tevékenykedő 

pedagógiai asszisztensek személyi jellegű kiadása-

ira, 

c) az utazás költségeinek támogatására, 

d) a természetben végzett fizikai aktivitási tanfolyam 

támogatására, 

e) a természetiskola költségeinek támogatására, 

f) a szabadidős foglalkozás támogatására, 

g) az egyedi igényekhez való hozzájárulásra, 

h) a tanulók kimagasló eredményeire, 

i) a vészhelyzetek elhárítására, 

j) a fejlesztési projektekre, 

k) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók költsége-

inek finanszírozására, 

l) az óvodákat látogató gyermekek nevelési és okta-

tási költségeihez való hozzájárulásra, 

m) a 7. § (9) bek. alapján fennálló tőkekiadásokra, 

n) a végkielégítésre, 

12. odchodné, 

13. úhradu nákladov súvisiacich so starostlivos-

ťou o pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca školy,1) v ktorej sa vzdelávanie po-

važuje za sústavnú prípravu na povolanie, na 

úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti he-

patitíde typu A a B, 

14. dohodovacie konanie, 

b) dotácie podľa § 6c, 

c) na vydávanie učebníc, učebných textov a pracov-

ných zošitov20a) centrálne financovaných Minister-

stvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“), na tvorbu a vy-

dávanie metodických pomôcok, a na poskytnutie prí-

spevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za 

sústavnú prípravu na povolanie,1) na zakúpenie 

schválených učebníc, schválených učebných textov, 

schválených pracovných zošitov, odporúčaných 

učebníc a odporúčaných pracovných zošitov (ďalej 

len „príspevok na učebnice“) podľa osobitného pred-

pisu,20b) 

d) zabezpečenie celoslovenských kôl súťaží a pred-

metových olympiád žiakov škôl. 

(3) V kapitole ministerstva vnútra sa rozpočtujú finančné 

prostriedky pre obce, štátom uznanú cirkev alebo nábo-

ženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú 

osobu a pre okresné úrady v sídle kraja na 

a) výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl,1) v 

ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prí-

pravu na povolanie, podľa § 4, štátnych materských 

škôl a štátnych školských zariadení podľa § 5, 

b) osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, 

c) príspevok na dopravu, 

d) príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, 

e) príspevok na školu v prírode, 

f) príspevok na záujmové vzdelávanie, 

g) príspevok na špecifiká, 

h) mimoriadne výsledky žiakov, 

i) riešenie havarijných situácií, 

j) rozvojové projekty, 

k) financovanie nákladov na žiakov zo sociálne zne-

výhodneného prostredia, 

l) príspevok na výchovu a vzdelávanie detí mater-

ských škôl, 

m) kapitálové výdavky podľa § 7 ods. 9, 

n) odchodné, 

o) úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o 

pedagogického zamestnanca a odborného zamest-

nanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vak-

cíny proti hepatitíde typu A a B, 

p) dohodovacie konanie, 
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o) az iskola pedagógiai és szakalkalmazottairól való 

gondoskodás költségeire az influenza elleni oltás, va-

lamint a hepatitisz A és B típusa elleni oltóanyag árá-

nak megtérítése formájában, 

p) a békéltető eljárás költségeire, 

q) az iskolákat és oktatási intézményeket látogató 

gyermekek és tanulók számára szervezett versenyek 

és tantárgyi olimpiászok járási és kerületi fordulói-

nak lebonyolítására. 

(4) A pénzeszközöket a minisztérium a fenntartóknak a 

(2) és (3) bekezdés szerinti szerkezetben osztja le. 

(5) A pénzeszközöket a belügyminisztérium költségve-

tési fejezetéből a község, az államilag elismert egyház 

vagy vallási csoport, más jogi személy vagy természetes 

személy, illetve a kerületi székhely járási hivatalának 

fenntartásában lévő iskolába vagy oktatási intézménybe 

a fenntartó esetében illetékes kerületi székhely járási hi-

vatalán keresztül osztják le, a minisztérium által megha-

tározott nagyságrendben. A kerületi önkormányzatok 

fenntartásában lévő iskoláknak és oktatási létesítmé-

nyeknek a minisztériumi költségvetési fejezetből a pénz-

eszközöket a minisztérium folyósítja.  

(6) A (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott cé-

lokra a pénzeszközöket a minisztérium osztja le a kiadói 

terv, a versenytervek és az aktuális szükségletek szerint. 

(7) A minisztériumi és belügyminisztériumi költségve-

tési fejezetből a jelen törvény szerinti fenntartónak nyúj-

tott pénzeszközök, valamint a minisztérium költségve-

tési fejezetéből a 6.c § szerinti jogi személyeknek és ter-

mészetes személyeknek nyújtott pénzeszközök csak a je-

len törvényben meghatározott célokra fordíthatók.  

 

q) zabezpečenie okresných a krajských kôl súťaží a 

predmetových olympiád detí a žiakov škôl a škol-

ských zariadení. 

(4) Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo zriaďo-

vateľom v štruktúre podľa odsekov 2 a 3. 

(5) Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cir-

kvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby a okresných úradov v sídle 

kraja sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly minister-

stva vnútra prostredníctvom okresného úradu v sídle 

kraja podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom minis-

terstvom. Finančné prostriedky pre školy a školské za-

riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych 

krajov z kapitoly ministerstva poskytuje ministerstvo. 

(6) Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa 

odseku 2 písm. b) až d) určuje ministerstvo na základe 

edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb. 

(7) Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva a z ka-

pitoly ministerstva vnútra poskytnuté zriaďovateľom 

podľa tohto zákona a z kapitoly ministerstva poskytnuté 

fyzickým osobám a právnickým osobám podľa § 6c 

možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom. 

 

4. § 

Az állami iskolák finanszírozása 

(1) A minisztériumi költségvetési fejezet terhére és a 

belügyminisztériumi költségvetési fejezet terhére az ál-

lami iskolák fenntartói számára adott naptári évre járó 

pénzeszközök szétosztása a fenntartó által működtetett 

iskolák között normatívan meghatározott pénzügyi keret 

alapján történik (a továbbiakban „naptári évben az isko-

lának járó normatív hozzájárulás”).  

(2) Az egy naptári évben az iskolának járó normatív hoz-

zájárulás összegét a tanulók száma és az adott naptári 

évben az egy tanulóra számított, normatívan meghatáro-

zott pénzösszeg (a továbbiakban „normatíva”) határozza 

meg. A naptári évben az iskolának járó normatív hozzá-

járulás a folyó és a következő tanévben az iskolának járó 

normatív hozzájárulásból áll.  

(3) A folyó tanévre járó normatív hozzájárulás a norma-

tíva és az előző naptári évben kezdődött tanévre érvé-

nyes tanulói létszám szorzatának a kétharmada. Az új 

tanévre járó normatív hozzájárulás a normatíva és a fo-

lyó naptári évben kezdődő tanévre érvényes tanulói lét-

  § 4 

Financovanie verejných škôl 

(1) Rozpis finančných prostriedkov z kapitoly minister-

stva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľom ve-

rejných škôl na kalendárny rok vychádza z normatívne 

určených objemov finančných prostriedkov pre jednot-

livé školy v pôsobnosti zriaďovateľa (ďalej len „norma-

tívny príspevok pre školu na kalendárny rok”). 

(2) Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok 

je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom fi-

nančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka 

školy na bežný kalendárny rok (ďalej len „normatív”). 

Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok sa 

skladá z normatívneho príspevku pre školu na bežný 

školský rok a normatívneho príspevku pre školu na nový 

školský rok. 

(3) Normatívny príspevok pre školu na bežný školský 

rok sa určí ako dve tretiny súčinu normatívu a počtu žia-

kov školy v školskom roku, ktorý sa začal v predchádza-

júcom kalendárnom roku. Normatívny príspevok pre 

školu na nový školský rok sa určí ako jedna tretina sú-

činu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, 
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szám szorzatának az egyharmada. A normatív hozzájá-

rulás mértékének kiszámításakor alkalmazott tanulói lét-

szám megállapítása szempontjából meghatározó dátu-

mot a minisztérium a 7. § (4) bek. szerint állapítja meg. 

(4) A normatíva a bérnormatíva és az üzemeltetési nor-

matíva összege. 

(5) A bérnormatíva a nevelési-oktatási feladatokat ellátó 

és az intézmény üzemeltetését biztosító alkalmazottak 

bérére és fizetésére egy évben fordított költségeknek – 

beleértve az alkalmazottak és a munkáltató által fizetett 

társadalom- és egészségbiztosítási járulékokat is – (a to-

vábbiakban „személyi jellegű ráfordítások”) egy tanul-

óra vetített összege. A bérnormatíva megállapítása az is-

kola típusa, a pedagógusok fizetési osztály szerinti beso-

rolása, a pedagógiai alkalmazottak szakmai gyakorlatá-

nak időtartama, az adott tanulmányi szak vagy szakma 

oktatásakor jelentkező humánerőforrás-igény, a képzési 

forma és a tannyelv figyelembe vételével történik. Az 

alapiskolák esetében a normatíva megállapításakor az is-

kola nagysága is figyelembe vehető. A méret alapján 

legfeljebb kétszeresére növelhető a normatíva. 

(6) Az üzemeltetési normatíva az oktatási-nevelési fo-

lyamatra és az iskola üzemeltetésére egy évben fordított, 

személyi ráfordítások nélkül számított költségek (a to-

vábbiakban „üzemi ráfordítás”) egy tanulóra vetített ösz-

szege. Az üzemeltetési normatíva megállapítása az is-

kola típusa, az adott tanulmányi szak vagy szakma okta-

tásakor jelentkező költségigény, a képzési forma, a tan-

nyelv és az adott települést jellemző hőmérsékleti felté-

telek figyelembe vételével történik. Az alapiskolák ese-

tében a normatíva megállapításakor az iskola nagysága 

is figyelembe vehető. A méret alapján legfeljebb kétsze-

resére növelhető a normatíva. 

(7) A kerületi székhely járási hivatala az állami költség-

vetésről szóló törvény hatályba lépésétől számított leg-

később 30 munkanapon belül értesíti az állami iskola 

fenntartóját az általa működtetett iskolák számára meg-

állapított (2) bek. szerinti normatíva (3) bek. szerint szá-

mított összegéről. Az új tanévben az iskolának járó nor-

matív hozzájárulás összegének kiszámításakor az előző 

naptári évben kezdődött tanévre érvényes, a fenntartó ál-

tal a 7. § (4) bek. szerint bejelentett tanulói létszám a 

mérvadó.  

(8) A kerületi székhely járási hivatala legkésőbb minden 

év október 30-áig értesíti az állami iskola fenntartóját az 

általa működtetett iskolák számára az adott naptári évre 

a (7) bek. szerint megállapított normatív hozzájárulás 

összegének korrigálásáról. A korrekció az új tanévre ér-

vényes és a fenntartó által a 7. § (4) bek. szerint bejelen-

tett tényleges tanulói létszám alapján a fenntartó által 

működtetett iskolák számára az új tanévben járó, jelen 

szakasz (3) bek. szerint számított normatív hozzájárulás 

és az előző naptári évben a fenntartó által a 7. § (4) bek. 

szerinti bejelentett tényleges tanulói létszám alapján a 

ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum roz-

hodujúci pre počet žiakov použitý pri určovaní norma-

tívneho príspevku určí ministerstvo podľa § 7 ods. 4. 

(4) Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádz-

kového normatívu. 

(5) Mzdový normatív vyjadruje normované ročné ná-

klady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku za-

mestnávateľa do poisťovní (ďalej len „osobné náklady”) 

zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací 

proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku 

školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív 

sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, zara-

denia pedagogických zamestnancov do platových tried, 

dĺžky praxe pedagogických zamestnancov, personálnej 

náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, 

formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní nor-

matívu pre základné školy možno zohľadniť aj veľkosť 

školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac 

na dvojnásobok. 

(6) Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné 

náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku 

školy bez osobných nákladov (ďalej len „prevádzkové 

náklady”) pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový 

normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu 

školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo 

učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a 

teplotných podmienok v mieste školy. Pri určovaní nor-

matívu pre základné školy možno zohľadniť aj veľkosť 

školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac 

na dvojnásobok. 

(7) Okresný úrad v sídle kraja oznámi najneskôr do 30 

pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štát-

nom rozpočte zriaďovateľovi verejnej školy výšku nor-

matívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďo-

vateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 2 

určených podľa odseku 3. Pre výpočet normatívneho prí-

spevku pre školu na nový školský rok sa použije počet 

žiakov školy v školskom roku, ktorý začal v predchádza-

júcom kalendárnom roku nahlásený zriaďovateľom 

podľa § 7 ods. 4. 

(8) Okresný úrad v sídle kraja oznámi najneskôr do 30. 

októbra bežného roka zriaďovateľovi verejnej školy 

úpravu výšky normatívnych príspevkov pre verejné 

školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny 

rok podľa odseku 7. Úprava zodpovedá rozdielu norma-

tívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému 

podľa odseku 3 zo skutočných počtov žiakov v novom 

školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 

ods. 4 a normatívnych príspevkov pre verejné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených 

podľa odseku 3 z počtov žiakov nahlásených zriaďova-

teľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku. 
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fenntartó által működtetett iskolák számára a jelen sza-

kasz (3) bek. szerint számított normatív hozzájárulás kü-

lönbsége.  

(9) Az állami iskola fenntartója a kerületi székhely járási 

hivatala (7) bek. szerinti értesítésének kézhezvételét kö-

vetően 15 napon belül leosztja az adott naptári évre járó 

hozzájárulást az általa működtetett iskolák között. Az ál-

lami iskola fenntartója az adott naptári évre az egyes is-

kolák számára legalább a (2) bek. szerinti éves normatív 

hozzájárulásból a személyi ráfordításokra eső százalé-

kos hányad és a (2) bek. szerinti éves normatív hozzájá-

rulásból az üzemi ráfordításokra eső százalékos hányad 

által meghatározott összeget irányozza elő. A kerületi 

székhely járási hivatala által a minisztériumi vagy a bel-

ügyminisztériumi költségvetési fejezetből leosztott ösz-

szeg és a naptári évre az iskoláknak járó normatív hoz-

zájárulás minimális százalékos hányadának megfelelő 

összeg közötti különbözetet a fenntartó legkésőbb az 

adott naptári év végéig szétosztja az általa működtetett 

iskolák között úgy, hogy saját hatáskörben figyelembe 

veszi az iskolák igényeit és a (10) bek. szerinti korrek-

ciót.  

(10) Az állami iskola fenntartója a kerületi székhely já-

rási hivatala (8) bek. szerinti értesítésének kézhezvételét 

követően elvégzi az általa működtetett iskolákat az új 

tanévben megillető hozzájárulás korrekcióját. A korrek-

ciót követően minden iskolának legalább olyan összegű 

hozzájárulást kell kapnia, amelynek minimális összege a 

személyi jellegű ráfordításoknak megfelelő, a (8) bek. 

szerint az adott naptári évben az iskola számára megál-

lapított és korrigált összeg (9) bek. szerinti százalékos 

arányával és az üzemi kiadásoknak megfelelő, a (8) bek. 

szerint az adott naptári évben az iskola számára megál-

lapított és korrigált összeg (9) bek. szerinti százalékos 

arányával egyenlő. 

(11) Az állami iskolák fenntartói a (9) és (10) bekezdés-

ben meghatározott pénzösszegek leosztása során együtt-

működnek az oktatási intézmények és létesítmények ve-

zetőivel. Az egyes iskoláknak megítélt támogatások ösz-

szegéről a fenntartók a döntést követő 15 napon belül tá-

jékoztatják a kerületi székhely járási hivatalát, amely a 

kézhezvételt követő 15 napon belül ezt a jelentést a hon-

lapján nyilvánosságra hozza. 

(12) A kerületi székhely járási hivatala a minisztériumi 

költségvetési fejezet és a belügyminisztériumi költség-

vetési fejezet terhére az (1)-(11) bekezdés, valamint a 

4.a-4.e § rendelkezései alapján megítélt pénzeszközöket 

külön jogszabály22) értelmében az év folyamán folyósítja 

az állami iskolák fenntartóinak.  

(13) A sajátos nevelési-oktatási igényű gyermekeket ok-

tató iskolák22a), valamint az oktatási létesítmények finan-

szírozását kormányrendelet szabályozza.  

(14) A települési önkormányzat által működtetett közös 

igazgatású óvoda és alapiskola esetében a minisztérium 

(9) Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení 

oznámenia okresného úradu v sídle kraja podľa odseku 

7 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre 

jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Zriaďovateľ verejnej školy pridelí na kalendárny rok 

každej zo škôl finančné prostriedky najmenej v sume ur-

čenej ustanoveným percentuálnym podielom z časti nor-

matívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa 

odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustano-

veným percentuálnym podielom z časti normatívneho 

príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 

zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel me-

dzi sumou poskytnutou ministerstvom alebo minister-

stvom vnútra prostredníctvom okresného úradu v sídle 

kraja a medzi sumou určenou ustanovenými minimál-

nymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspev-

kov pre školy na kalendárny rok prerozdelí zriaďovateľ 

najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým ško-

lám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho roz-

hodnutia zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa 

odseku 10. 

(10) Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení 

oznámenia okresného úradu v sídle kraja podľa odseku 

8 upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre 

jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Každá zo škôl musí mať po vykonanej úprave pridelené 

finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanove-

ným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti 

upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalen-

dárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej osobným ná-

kladom a ustanoveným percentuálnym podielom podľa 

odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre 

školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej 

prevádzkovým nákladom. 

(11) Zriaďovatelia verejných škôl spolupracujú pri roz-

pise finančných prostriedkov podľa odsekov 9 a 10 so 

štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení. 

Výšku finančných prostriedkov rozpísaných jednotli-

vým verejným školám zriaďovatelia oznámia do 15 dní 

po rozpise okresnému úradu v sídle kraja, ktorý ju zve-

rejní na svojom webovom sídle do 15 dní od doručenia 

rozpisu. 

(12) Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom 

okresného úradu v sídle kraja poskytuje zriaďovateľovi 

verejnej školy finančné prostriedky z kapitoly minister-

stva a z kapitoly ministerstva vnútra pridelené podľa od-

sekov 1 až 11 a § 4a až 4e v priebehu roka podľa osobit-

ného predpisu.22) 

(13) Financovanie škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami22a) a školských zaria-

dení ustanoví nariadenie vlády. 
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csak az alapiskolai tanulói létszám szerinti normatív 

hozzájárulást biztosítja. 

(15) A minisztérium minden év decemberében meghatá-

rozza és a honlapján közzéteszi az iskoláknak a követ-

kező naptári évre járó normatív támogatás személyi rá-

fordításokra eső százalékos hányadát és az iskoláknak a 

következő naptári évre járó normatív támogatás üzemi 

kiadásokra eső százalékos hányadát, amit az iskolafenn-

tartó a (9) bekezdés értelmében köteles az iskolának ki-

utalni. 

(16) A középfokú szakiskolákat a szakközépiskolák ka-

tegóriái szerint finanszírozzák. A középfokú szakiskolák 

kategóriáiba tanulmányi és szakirányú szakokat sorol-

nak be a tanulmányi szak és a szakirányú szak állami 

képzési programjában megjelenített személyi igényes-

sége és üzemeltetési igényessége alapján, valamint az 

anyagi-műszaki és helyigény szerinti normatíva alapján. 

A tanulmányi szakokat és a szakképzési szakokat a szak-

középiskolák megfelelő kategóriái szerint besorolt kö-

zépfokú szakiskolákban a minisztérium nyilvánosságra 

hozza és frissíti a minisztérium honlapján a naptári év 

folyamán. 

 

(14) Zriaďovateľovi základnej školy spojenej s mater-

skou školou, ktorým je obec, pridelí ministerstvo norma-

tívny príspevok zodpovedajúci len žiakom základnej 

školy. 

(15) Ministerstvo každoročne určuje a zverejňuje na svo-

jom webovom sídle v mesiaci december na nasledujúci 

kalendárny rok percentuálny podiel z časti normatívneho 

príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci 

osobným nákladom a percentuálny podiel z časti norma-

tívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpove-

dajúci prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ 

povinný prideliť škole podľa odseku 9. 

(16) Stredné odborné školy sa financujú podľa kategórií 

stredných odborných škôl. Do kategórií stredných od-

borných škôl sú zaradené študijné odbory a učebné od-

bory podľa personálnej náročnosti a prevádzkovej ná-

ročnosti študijného odboru a učebného odboru vyjadre-

nej v štátnom vzdelávacom programe a normatíve mate-

riálno-technického a priestorového zabezpečenia. Zoz-

nam študijných odborov a učebných odborov stredných 

odborných škôl zaradených do príslušných kategórií 

stredných odborných škôl zverejňuje a aktualizuje mi-

nisterstvo každoročne na svojom webovom sídle v prie-

behu kalendárneho roka. 

 

4.a § 

Az egészségkárosult tanulók mellett tevékenykedő 

pedagógiai asszisztensek személyi jellegű kiadásai-

nak finanszírozása 

(1) A fenntartó kérelmére a minisztériumi költségvetési 

fejezet és a belügyminisztériumi költségvetési fejezet 

terhére a minisztérium pénzeszközöket biztosíthat az 

egészségkárosult tanulók mellett tevékenykedő pedagó-

giai asszisztensek személyi jellegű kiadásaira. 

(2) A fenntartó részéről az egészségkárosult tanulók 

mellett tevékenykedő pedagógiai asszisztensek személyi 

jellegű kiadásainak térítésére vonatkozó kérelemnek el-

sősorban 

a) az egészségkárosult tanulók létszámát, 

b) a tanulók egészségkárosodottságának típusát, fo-

kát és mértékét,22b) 

c) azon, egészségkárosult tanulók mellett tevékeny-

kedő pedagógiai asszisztensek létszámát kell tartal-

maznia, 

amelyekre a kiadástérítési kérelem vonatkozik. 

(3) A (2) bek.-ben foglalt kérelmet az új tanévre az iskola 

fenntartója a kerületi székhelyen működő járási hivatal 

közreműködésével terjeszti a minisztérium elé, legké-

sőbb az adott naptári év májusának 31-éig. 

(4) A minisztérium az állami iskola fenntartója számára 

az alábbiak alapján folyósít pénzeszközöket az egész-

ségkárosult tanulók mellett tevékenykedő pedagógiai 

asszisztensek személyi jellegű kiadásainak térítésére: 

a) az egészségkárosult tanulók létszáma, 

  § 4a 

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov 

učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa 

verejnej školy finančné prostriedky na osobné náklady 

asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhod-

nením. 

(2) Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných pro-

striedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre žia-

kov so zdravotným znevýhodnením obsahuje najmä 

a) počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

b) druh, stupeň a mieru postihnutia žiakov22b) 

c) počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, na ktorých sa požadujú finančné 

prostriedky. 

(3) Žiadosť podľa odseku 2 na nový školský rok pred-

kladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom prísluš-

ného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 31. 

mája príslušného kalendárneho roka. 

(4) Ministerstvo prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy 

finančné prostriedky na osobné náklady asistentov uči-

teľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa 

a) počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

b) druhu, stupňa a miery postihnutia žiakov so zdra-

votným znevýhodnením, 

c) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené 

finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendár-

nom roku, 
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b) a tanulók egészségkárosodottságának típusa, foka 

és mértéke, 

c) annak figyelembevétele, hogy kapott-e az előző 

naptári évben támogatást az iskola fenntartója, 

d) mindazon akadályok, amelyeket a tanuló egész-

ségkárosodottságából kifolyólag segítség nélkül nem 

képes leküzdeni; akadályoknak kiváltképp a kommu-

nikációs nehézségek, a térbeli tájékozódás problé-

mái, az épített környezetben előforduló akadályok és 

a beilleszkedési nehézségek. 

(5) Ha az egészségkárosult tanulók mellett tevékeny-

kedő pedagógiai asszisztens tevékenysége azon időszak 

letelte előtt ért véget, amelyre a pénzeszközöket folyósí-

tották, az iskola fenntartója legkésőbb 10 napon belül azt 

követően, hogy az egészségkárosult tanulók mellett te-

vékenykedő pedagógiai asszisztens tevékenysége véget 

ért, köteles a kerületi székhely járási hivatalához benyúj-

tani az elszámolást az e célra folyósított pénzeszközök-

kel és visszatéríteni a fel nem használt összeget. A kerü-

leti székhely járási hivatala az elszámolás benyújtását 

követő 5 napon belül javaslatot tesz a minisztériumnak a 

támogatás további kiutalására. A minisztérium a pénz-

eszközöket a (4) bek. alapján más kérelmezőnek utalja 

ki. 

(6) A minisztérium honlapján minden évben, legkésőbb 

adott év júliusának 31-éig közzéteszi az egészségkáro-

sult tanulók mellett tevékenykedő pedagógiai asszisz-

tensek személyi jellegű kiadásainak fedezése címén tá-

mogatásban részesült iskoláknak és azok fenntartóiknak 

a jegyzékét, valamint a támogatás összegét. 

 

d) bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci 

z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za bariéry sa 

považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy 

s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a ne-

schopnosť adaptácie. 

(5) Ak asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevý-

hodnením skončil činnosť v škole pred uplynutím obdo-

bia, na ktoré boli zriaďovateľovi poskytnuté finančné 

prostriedky, zriaďovateľ školy predloží okresnému 

úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov do desiatich dní od skončenia činnosti asis-

tenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

v škole a nevyčerpané finančné prostriedky vráti. 

Okresný úrad v sídle kraja do piatich dní od predloženia 

zúčtovania zriaďovateľom oznámi ministerstvu návrh na 

pridelenie vrátených finančných prostriedkov. Minister-

stvo pridelí tieto finančné prostriedky ďalšiemu žiadate-

ľovi podľa odseku 4. 

(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a 

ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné pro-

striedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov 

so zdravotným znevýhodnením a výšku pridelených fi-

nančných prostriedkov na svojom webovom sídle najne-

skôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. 

 

4.aa § 

Utazási támogatás 

(1) Az állami iskola, a község által alapított óvoda vagy 

az egyházi iskola fenntartója kérelmére a minisztérium 

az utaztatás támogatása céljából pénzeszközöket biztosít 

a minisztériumi költségvetési fejezetének és a belügymi-

nisztériumi költségvetési fejezetének terhére; ez nem ér-

vényes abban az esetben, ha a község vagy a nagyobb 

területi egység (kerület) közszolgáltatási szerződés22ba) 

alapján, a kötelező iskolaelőkészítő képzést látogató, az 

alapiskolás és a középiskolás tanulók ingyenes, autó-

busszal történő utaztatásának finanszírozására külön 

jogszabály alapján22bb) folyósított támogatásból bizto-

sítja a tanuló autóbusszal történő ingyenes utaztatását. 

(2) Az iskola, melyet a kötelező iskolaelőkészítő képzést 

látogató gyermek vagy a tanuló látogat, havonta megté-

ríti a törvényes képviselőjének az ilyen gyermek vagy 

tanuló utazási költségeit az állandó lakhelyét képező te-

lepülésről az iskolába és vissza, mégpedig a legalacso-

nyabb értékű engedményes tanulói, a rendszeres autó-

busz-közlekedésben szokásos menetjegy összegében, 

amennyiben az alapító az ilyen gyermeknek vagy tanu-

lónak nem biztosítja az utazást más módon. 

  § 4aa 

Príspevok na dopravu 

(1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapi-

toly ministerstva vnútra príspevok na dopravu na žiadosť 

zriaďovateľa verejnej školy, materskej školy zriadenej 

obcou alebo zriaďovateľa cirkevnej školy; to neplatí, ak 

obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje bezplatnú 

autobusovú dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, alebo žiaka formou zmluvy o služ-

bách vo verejnom záujme22ba) z dotácie na financovanie 

bezplatnej autobusovej dopravy detí, pre ktoré je pred-

primárne vzdelávanie povinné, žiakov základných škôl 

alebo žiakov stredných škôl poskytnutej podľa osobit-

ného predpisu.22bb) 

(2) Škola, ktorú dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelá-

vanie povinné, alebo žiak navštevuje, mesačne uhrádza 

jeho zákonnému zástupcovi cestovné náklady na do-

pravu takého dieťaťa alebo takého žiaka z obce jeho tr-

valého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiac-

keho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej 

doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu takého 

dieťaťa alebo takého žiaka inak. 
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(3) Az állami iskolában tanuló, a község által alapított 

óvodában kötelező iskolai előkészítő képzésben részt-

vevő gyermek vagy az egyházi iskolát látogató tanuló 

törvényes képviselője jogosult a tanuló 2. bek.-be foglalt 

menettérti utazási költségeihez történő hozzájárulásra, 

az annak állandó lakhelyét jelentő község és 

a) az összevont iskolai körzetben22d) található azon 

állami iskola viszonylatában, amelyben a tanuló is-

kolalátogatási kötelezettségének eleget tesz, ameny-

nyiben a község, amelynek területén a tanuló állandó 

lakhellyel rendelkezik, nem hoz létre az iskolaláto-

gatási kötelezettség teljesítésének biztosítására alap-

iskolát, 

b) azon óvoda viszonylatában, melyben a gyermek 

kötelező iskolai előkészítő képzésben vesz részt, 

amennyiben a község, amelynek területén a tanuló 

állandó lakhellyel rendelkezik, nem hoz létre óvodát,  

c) a legközelebbi egyházi iskola viszonylatában, 

amennyiben a községben, amelynek területén a ta-

nuló állandó lakhellyel rendelkezik, nem működik 

egyházi alapiskola, 

d) a legközelebbi egyházi óvoda viszonylatában, 

amennyiben a községben, amelynek területén a köte-

lező iskolai előkészítőt látogató gyermek állandó 

lakhellyel rendelkezik, nem működik egyházi óvoda, 

e) a legközelebbi, a speciális nevelési-oktatási igé-

nyű tanulók számára fenntartott, az egészségkároso-

dásnak megfelelő vagy a tehetséges tanulók számára 

fenntartott iskola viszonylatában, ha speciális neve-

lési-oktatási igényű tanulóról van szó és a községben, 

amelynek területén a tanuló állandó lakhellyel ren-

delkezik, nem működik az egészségkárosodásnak 

vagy tehetségnek megfelelő, speciális nevelési-okta-

tási igényű tanulók vagy tehetséges tanulók számára 

fenntartott iskola, 

f) a legközelebbi, a speciális nevelési-oktatási igényű 

gyermekek számára fenntartott, az egészségkároso-

dásnak megfelelő vagy a tehetséges tanulók számára 

fenntartott óvoda viszonylatában, ha speciális neve-

lési-oktatási igényű gyermekről van szó és a község-

ben, amelynek területén a gyermek állandó lakhely-

lyel rendelkezik, nem működik az egészségkároso-

dásnak vagy tehetségnek megfelelő, speciális neve-

lési-oktatási igényű vagy tehetséges gyermeke szá-

mára fenntartott óvoda, 

g) a legközelebbi, a nemzetiségi kisebbség nyelvén 

oktatást biztosító iskola viszonylatában, ha az érintett 

nemzeti kisebbség nyelvén oktató iskola tanulójáról 

van szó, és a községben, amelynek területén a tanuló 

állandó lakhellyel rendelkezik, nem működik a ta-

nuló nemzetiségi hovatartozásának megfelelő okta-

tási nyelvű alapiskola, 

(3) Zákonný zástupca dieťaťa verejnej školy, materskej 

školy zriadenej obcou alebo cirkevnej školy, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, a zákonný zástupca 

žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy majú právo na 

úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo 

žiaka podľa odseku 2 z obce jeho trvalého pobytu do 

a) verejnej školy v spoločnom školskom obvode,22d) 

v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, a späť, 

ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt, na účel zabez-

pečenia plnenia povinnej školskej dochádzky ne-

zriadi základnú školu, 

b) materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné pred-

primárne vzdelávanie, a späť, ak obec, v ktorej má 

dieťa trvalý pobyt, na účel zabezpečenia povinného 

predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú 

školu, 

c) najbližšej cirkevnej základnej školy a späť, ak v 

obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená 

základná škola, 

d) najbližšej cirkevnej materskej školy a späť, ak v 

obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená 

materská škola, 

e) najbližšej základnej školy pre žiakov so špeciál-

nymi výchovno-vzdelávacími potrebami s prísluš-

ným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a 

späť, ak ide o žiaka základnej školy pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v 

obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená 

základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným 

znevýhodnením alebo s nadaním, 

f) najbližšej materskej školy pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným 

zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, 

ak ide o dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej 

má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie po-

vinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola 

pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-

trebami s príslušným zdravotným znevýhodnením 

alebo s nadaním, 

g) najbližšej základnej školy s vyučovacím jazykom 

príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o 

žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom prísluš-

nej národnostnej menšiny, a v obci alebo v školskom 

obvode, v ktorom má žiak patriaci k národnostnej 

menšine trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola 

s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej men-

šiny, 

h) najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom 

príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o 
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h) a legközelebbi, a nemzetiségi kisebbség nyelvén 

oktatást biztosító óvoda viszonylatában, ha az érin-

tett nemzeti kisebbség nyelvén oktató óvoda tanuló-

járól van szó és a gyermek kötelező iskolai előkészítő 

képzésben vesz részt, és a községben, amelynek te-

rületén a tanuló állandó lakhellyel rendelkezik, nem 

működik a tanuló nemzetiségi hovatartozásának 

megfelelő oktatási nyelvű óvoda,  

e) az iskoláig és vissza az állandó lakhelyig az uta-

zást más közlekedési eszközzel, amennyiben a tanuló 

fennálló egészségi állapota nem teszi lehetővé az a), 

c), e) és g) pontok szerinti utazást tömegközlekedési 

eszközzel,  

j) az óvodáig és vissza az állandó lakhelyig az utazást 

más közlekedési eszközzel, amennyiben a gyermek 

kötelező iskolai előkészítő képzésben vesz részt és 

fennálló egészségi állapota nem teszi lehetővé a b), 

d), f) és h) pontok szerinti utazást tömegközlekedési 

eszközzel. 

(4) A 3. bek. g) pontjába foglalt, a tanulónak az állandó 

lakhelye és az iskola közti menettérti utaztatására vonat-

kozó költségtérítési kötelezettség szlovák nemzetiségű 

tanuló esetében is fennáll, amennyiben a községben 

vagy az iskolai körzetben, amelyben a tanuló állandó 

lakhellyel rendelkezik, nem működik szlovák tanítási 

nyelvű alapiskola. 

(5) A 3. bek. h) pontja szerinti utazási költségtérítés azon 

gyermek vonatkozásában, aki kötelező iskolai előkészítő 

képzésben vesz részt, az állandó lakhelye szerinti község 

és a legközelebbi óvoda közti menettérti utaztatásra 

ugyanígy jár a kötelező iskolai előkészítő képzésben 

részt vevő szlovák nemzetiségű gyermek után is, ha a 

községben, ahol az állandó lakhelye van, nem működik 

szlovák tanítási nyelvű óvoda.  

(6) A tanuló egészségi állapotának azon változását, 

amely nem teszi számára lehetővé tömegközlekedési 

eszköz igénybevételét az iskolába utazás során, a gyer-

mekgyógyászat területére szakosodott, általános rende-

lőintézeti egészségügyi ellátást nyújtó gyermekorvos 

igazolásával kell alátámasztani. 

(7) Az utaztatási támogatásra vonatkozó kérelmet az is-

kola fenntartója a kerületi székhelyen működő járási hi-

vatal közreműködésével terjeszti a minisztérium elé, 

legkésőbb az adott naptári év szeptemberének 30-áig. 

(8) Az utaztatási támogatásra vonatkozó kérelemnek tar-

talmaznia kell a tanulónak az állandó lakhelyről az isko-

lába történő menettérti utaztatásának napi költségét a 

menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben érvényben 

lévő, legalacsonyabb kedvezményes tanulói díjszabás 

terjedelmében, valamint az ingázó tanulók létszámát. 

(9) A naptári évben a kötelező iskolai előkészítő képzés-

ben részt vevő gyermekre vagy a tanulóra eső utaztatási 

támogatás nagyságát a napi utazási kiadások és a gyer-

dieťa materskej školy s vyučovacím jazykom prísluš-

nej národnostnej menšiny, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa pat-

riace k národnostnej menšine, pre ktoré je predpri-

márne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zria-

dená materská škola s vyučovacím jazykom prísluš-

nej národnostnej menšiny, 

i) školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným 

dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou 

za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý ne-

umožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom 

hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen a), 

c), e) a g), 

j) školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným 

dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou 

za obdobie trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorý ne-

umožňuje jeho prepravu do materskej školy pro-

stredníctvom hromadnej dopravy za podmienok 

podľa písmen b), d), f) a h). 

(4) Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka z 

obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy a späť 

podľa odseku 3 písm. g) platí rovnako aj pre žiaka so 

slovenskou národnosťou, ak v obci alebo v školskom ob-

vode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená zá-

kladná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 

(5) Úhrada cestovných nákladov na dopravu dieťaťa, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z obce jeho 

trvalého pobytu do najbližšej materskej školy a späť 

podľa odseku 3 písm. h) platí rovnako aj pre dieťa, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, so sloven-

skou národnosťou, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré 

je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie 

je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slo-

venským. 

(6) Doba trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zdravotného 

stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy 

hromadnou dopravou, sa preukazuje potvrdením lekára 

so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, 

ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre 

deti a dorast. 

(7) Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďova-

teľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného 

úradu v sídle kraja najneskôr do 30. septembra prísluš-

ného kalendárneho roka. 

(8) Žiadosť o príspevok na dopravu obsahuje údaje o 

výške denných cestovných nákladov na dopravu detí, 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo 

žiakov do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene 

najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidel-

nej autobusovej doprave a počte dochádzajúcich detí, 

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo 

počte dochádzajúcich žiakov. 
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mek vagy a tanuló által az iskolában töltött napok szor-

zataként kell meghatározni; iskolai kollégiummal ren-

delkező iskola tanulója esetében, ha a gyermek vagy ta-

nuló az iskolai kollégium lakója, havonta két menettérti 

jegy térítésére jogosult állandó lakhelye és az iskola 

közt, a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben ér-

vényben lévő legalacsonyabb kedvezményes tanulói díj-

szabás terjedelmében. 

 

(9) Výška príspevku na dopravu na dieťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, alebo na žiaka na ka-

lendárny rok sa určí ako súčin denných cestovných ná-

kladov a počtu dní prítomnosti dieťaťa alebo žiaka v 

škole; ak ide o dieťa alebo o žiaka školy, ktorej súčasťou 

je školský internát, a dieťa alebo žiak býva v školskom 

internáte, vo výške dvoch ciest mesačne do školy z 

miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiac-

keho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej 

doprave. 

 

4.ab § 

A természetben végzett  

fizikai aktivitási tanfolyam támogatása 

(1) A minisztérium az állami iskola fenntartójának a ter-

mészetben végzett fizikai aktivitási tanfolyam támoga-

tása céljából a naptári év folyamán pénzeszközöket biz-

tosíthat a belügyminisztériumi költségvetési fejezet ter-

hére, a minisztérium és a belügyminisztérium rendelke-

zésére álló pénzeszközök mértékétől függően. 

(2) A természetben végzett fizikai aktivitási tanfolyam 

támogatására előirányzott hozzájárulást az állami iskola 

egyazon tanuló esetében csak egyszer használhatja fel az 

adott iskolatípusban folytatott tanulmányai során. A 

nyolcéves középiskola a természetben végzett fizikai ak-

tivitási tanfolyam támogatására előirányzott hozzájáru-

lást egyazon tanuló esetén egyszer használhatja fel az 

első-negyedik, és egyszer az ötödik-nyolcadik évfolyam 

során. 

(3) A minisztérium honlapján meghatározza és nyilvá-

nosságra hozza a természetben végzett fizikai aktivitási 

tanfolyam egy tanulóra eső támogatásának nagyságát és 

odaítélésének módját. 

 

  § 4ab 

Príspevok na kurz  

pohybových aktivít v prírode 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho 

roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na kurz 

pohybových aktivít v prírode v závislosti od disponibil-

ného objemu finančných prostriedkov ministerstva a mi-

nisterstva vnútra. 

(2) Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode 

môže verejná škola použiť na toho istého žiaka iba je-

denkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. 

Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom 

môže použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v 

prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia 

v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia 

v piatom až ôsmom ročníku. 

(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webo-

vom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na kurz 

pohybových aktivít v prírode na žiaka. 

4.ac § 

A természetiskola költségeinek támogatása 

(1) A minisztériumi és a belügyminisztériumi költségve-

tési fejezet terhére a minisztérium az állami iskola fenn-

tartója részére a naptári év folyamán a természetiskola 

költségeinek támogatása céljából pénzeszközöket nyújt-

hat az alapiskolák és a speciális nevelési-oktatási igényű 

tanulók számára fenntartott iskolák egy-négy évfolya-

mos tanulói számára, a minisztérium és a belügyminisz-

térium rendelkezésére álló pénzeszközök mértékétől 

függően. 

 (2) A természetiskola költségeinek támogatására elő-

irányzott hozzájárulást az állami iskola egyazon tanuló 

csak egyszer használhatja fel tanulmányai során. 

(3) A minisztérium honlapján meghatározza és nyilvá-

nosságra hozza a természetiskolával összefüggő költsé-

gek egy tanulóra eső támogatásának nagyságát és oda-

ítélésének módját. 

 

  § 4ac 

Príspevok na školu v prírode 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho 

roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na školu v 

prírode na žiaka prvého až štvrtého ročníka základnej 

školy a žiaka prvého až štvrtého ročníka základnej školy 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-

trebami v závislosti od disponibilného objemu finanč-

ných prostriedkov ministerstva a ministerstva vnútra. 

(2) Príspevok na školu v prírode môže verejná škola po-

užiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia. 

(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webo-

vom sídle výšku a spôsob pridelenia príspevku na školu 

v prírode na žiaka. 

 

4.ad §   § 4ad 
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Tankönyvvásárlási támogatás 

(1) A minisztériumi költségvetési fejezet terhére a mi-

nisztérium az állami iskola fenntartója részére a naptári 

év folyamán támogatást nyújthat olyan tankönyvek meg-

vásárlására, amelyek szerepelnek a jóváhagyott tan-

könyvek, jóváhagyott tananyagok, jóváhagyott munka-

füzetek, ajánlott tankönyvek és ajánlott munkafüzetek 

külön jogszabály szerinti jegyzékében.22da) 

(2) A hozzájárulás a tankönyvekre az iskolák egyes év-

folyamainak az adott tanév szeptember 15-e szerinti, 

vagy az új tanév szeptember 15-e szerinti diáklétszámá-

tól, valamint a minisztérium webhelyén meghatározott 

és nyilvánosságra hozott, az adott évfolyam és az iskola 

fajtája szerint egy diákra meghatározott hozzájárulás 

összegétől függ, a minisztérium rendelkezésére álló 

pénzeszközök mértékétől függően. 

 

Príspevok na učebnice 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v 

priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej 

školy príspevok na učebnice, ktoré sú uvedené v registri 

schválených učebníc, schválených učebných textov, 

schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc 

a odporúčaných pracovných zošitov podľa osobitného 

predpisu.22da) 

(2) Príspevok na učebnice sa prideľuje podľa počtu žia-

kov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. sep-

tembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. 

septembru nového školského roka a výšky príspevku na 

učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy ur-

čeného a zverejneného ministerstvom na webovom sídle 

ministerstva v závislosti od disponibilného objemu fi-

nančných prostriedkov ministerstva. 

 

4.ae § 

A szabadidős foglalkozástámogatás 

(1) A minisztériumi és a belügyminisztériumi költségve-

tési fejezet terhére a minisztérium az állami iskola és az 

oktatási létesítmény fenntartója részére a fogadott okta-

tási utalványok mennyisége és értéke alapján szabadidős 

foglalkozástámogatást nyújt. Az oktatási utalvány az is-

kolarendszerű képzést folytató iskola egy tanulójának 

szabadidős iskolai tevékenységét támogató sajátos éves 

állami hozzájárulás.1) 

(2) Az alapiskolák és a középiskolák legkésőbb az adott 

naptári év szeptemberének 10-éig adják ki tanulóiknak 

az oktatási utalványokat, s azokat a külön jogszabály24b) 

szerint az oktatási intézményhálózatba tartozó iskolák és 

oktatási létesítmények legkésőbb az adott naptári év 

szeptember 25-ig veszik át. 

(3) A minisztérium honlapján meghatározza és nyilvá-

nosságra hozza az oktatási utalvány adott naptári évben 

érvényben lévő értékét. 

(4) A minisztérium minden évben nyilvánosságra hozza 

azon iskolák, oktatási létesítmények és iskolafenntartók 

jegyzékét, amelyek szabadidős foglalkozástámogatás-

ban részesültek. 

 

  § 4ae 

Príspevok na záujmové vzdelávanie 

(1) Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapi-

toly ministerstva vnútra zriaďovateľovi školy a zriaďo-

vateľovi školského zariadenia príspevok na záujmové 

vzdelávanie podľa počtu prijatých vzdelávacích pouka-

zov a hodnoty vzdelávacieho poukazu. Vzdelávací pou-

kaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záuj-

mové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa 

vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povola-

nie.1) 

(2) Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom zá-

kladné školy a stredné školy najneskôr do 10. septembra 

príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy 

prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu 

škôl a sústavu školských zariadení podľa osobitného 

predpisu,24b) najneskôr do 25. septembra príslušného ka-

lendárneho roka. 

(3) Ministerstvo určuje a zverejňuje na svojom webo-

vom sídle hodnotu vzdelávacieho poukazu na príslušný 

kalendárny rok. 

(4) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl, 

školských zariadení a ich zriaďovateľov, ktorým boli 

pridelené finančné prostriedky na záujmové vzdeláva-

nie. 

 

4.af § 

Egyedi igényekhez való hozzájárulás 

(1) A minisztérium az adott naptári év folyamán támo-

gatást folyósíthat a minisztérium és a belügyminiszté-

rium költségvetési fejezetéből az iskola fenntartójának 

vagy az oktatási intézmény fenntartójának olyan költsé-

gek fedezésére, melyeket egyedi jellegüknél fogva nem 

lehet előre látni. 

(2) A minisztérium honlapján évente nyilvánosságra 

hozza azon fenntartók jegyzékét, amelyeknek pénzesz-

  § 4af 

Príspevok na špecifiká 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho 

roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi škol-

ského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré 

vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predví-

dať. 

(2) Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom we-

bovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pride-

lené finančné prostriedky podľa odseku 1, ich výšku, 
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közöket folyósított az 1. bekezdés értelmében, a támo-

gatás nagyságát, konkrét célját, az érintett iskola és ok-

tatási intézmény nevét. 

(3) Az 1. bekezdés szerinti pénzeszközöket csak a 2. be-

kezdés szerinti célra lehet felhasználni. 

 

konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských za-

riadení. 

(3) Finančné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť 

len na účel podľa odseku 2. 

 

4.b § 

A rendkívüli tanulói eredmények finanszírozása 

(1) Az iskola tanulóinak tantárgyi és egyéb versenyeken 

elért rendkívüli eredményeiért, valamint az iskolának 

nemzetközi projektekben és programokban való részvé-

teléért a minisztérium a naptári év folyamán a miniszté-

riumi költségvetési fejezet és a belügyminisztériumi 

költségvetési fejezet tartalékának terhére a fenntartónak 

pénzbeli támogatást ítélhet meg. 

(2) A tantárgyi és egyéb versenyek, nemzetközi projek-

tek és programok új tanévre vonatkozó jegyzékét a mi-

nisztérium legkésőbb június 15-éig közzéteszi honlap-

ján. 

(3) A minisztérium a támogatás odaítélésekor elsősorban 

az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

a) az országos tantárgyi és egyéb versenyeken az első 

három helyen végzett tanulók száma, versenyek 

nemzetközi fordulóiban az első három helyen vég-

zett tanulók száma, a helyezett tanulók száma azokon 

a versenyeken, ahol nem állapítanak meg helyezési 

sorrendet; ugyanabban a versenyben a tanuló legjobb 

helyezése a mérvadó, 

b) hány nemzetközi programban és projektben vett 

részt az iskola.  

(4) A minisztérium határozza meg, milyen összegű jut-

tatásban részesül az iskola az első, második, harmadik 

helyért, a helyezési sorrend nélküli versenyeken a helye-

zésért, illetve a nemzetközi programokban való részvé-

telért. 

(5) A minisztérium legkésőbb adott év november 15-éig 

közzéteszi honlapján a rendkívüli tanulói eredményekért 

pénzbeli juttatásban részesített iskolák jegyzékét.  

(6) Az (1) bekezdés szerint a fenntartónak kiutalt juttatás 

a tantárgyi és egyéb versenyekre való felkészítésre, va-

lamint a (2) bekezdésben említett jegyzékben szereplő 

nemzetközi programokban való részvétellel járó kiadá-

sok fedezésére használható az alábbiak szerint: 

a) azoknak az alkalmazottaknak a külön jogsza-

bály22e) szerinti jutalmazása, akik 

1. felkészítették a tanulókat a tantárgyi és egyéb 

versenyekre, vagy 

2. részt vettek a nemzetközi program vagy pro-

jekt megvalósításában, 

b) 

1. oktatástechnikai eszköz, 

2. taneszköz, 

3. gyógyászati segédeszközök vásárlása,  

  § 4b 

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi verejnej 

školy v priebehu kalendárneho roka finančné pro-

striedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, 

predmetových olympiádach a za účasť školy v medziná-

rodných projektoch alebo programoch. 

(2) Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medziná-

rodných projektov a programov na nový školský rok 

zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle najne-

skôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka. 

(3) Ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďova-

teľovi verejnej školy podľa 

a) počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach 

celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových 

olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch 

miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predme-

tových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v 

ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo 

predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umies-

tnenie žiaka, 

b) počtu účastí škôl v medzinárodných projektoch 

alebo programoch. 

(4) Objem finančných prostriedkov za prvé miesto, 

druhé miesto, tretie miesto a za umiestnenie v súťažiach, 

v ktorých sa nevyhodnocuje umiestnenie, a za účasť škôl 

v medzinárodných projektoch alebo programoch určuje 

ministerstvo. 

(5) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle 

zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky 

za mimoriadne výsledky žiakov do 15. novembra prí-

slušného kalendárneho roka. 

(6) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa 

odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s prípravou 

žiakov na súťaže a predmetové olympiády a na úhradu 

nákladov súvisiacich s účasťou školy v medzinárodných 

projektoch a programoch uvedených v zozname podľa 

odseku 2, a to na 

a) odmeňovanie zamestnancov školy podľa osobit-

ného predpisu,22e) ktorí 

1. pripravovali žiakov na súťaže a predmetové 

olympiády alebo 

2. sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného 

projektu alebo programu, 

b) nákup 

1. didaktickej techniky, 

2. učebných pomôcok, 
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c) a tanulóknak versenyeken vagy nemzetközi pro-

jektekben és programokban való részvételével össze-

függő szállás- és egyéb költségek, 

d) a diákoknak versenyre való felkészítése során 

vagy az iskolának nemzetközi projektben és prog-

ramban való részvételével összefüggésben felhasz-

nált fogyóeszközökre fordított összegek. 

 

3. kompenzačných pomôcok, 

c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov 

školy na súťažiach, predmetových olympiádach 

alebo v medzinárodných projektoch a programoch, 

d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri 

príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády 

alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzi-

národných projektoch a programoch. 

 

4.c § 

A vészhelyzetek finanszírozása 

(1) A minisztérium a naptári év folyamán a minisztéri-

umi költségvetési fejezet és a belügyminisztériumi költ-

ségvetési fejezet tartalékának terhére a valós igény fi-

gyelembe vételével az állami iskola fenntartójának, az 

állami óvoda fenntartójának és az állami oktatási létesít-

mény fenntartójának a kialakult vészhelyzet kezelésével 

kapcsolatos folyó és felhalmozási célú kiadásokra cél-

zott pénzbeli juttatást ítélhet meg. A fenntartó a kérelmet 

az illetékes kerületi székhely járási hivatala közvetítésé-

vel az év folyamán terjeszti a minisztérium elé. Vész-

helyzetnek minősül: 

a) az emberi életet és egészséget súlyosan veszélyez-

tető esemény,  

b) az iskola vagy az oktatási létesítmény vagyonán 

keletkezett, az intézmény működését veszélyeztető 

kárt előidéző esemény. 

(2) Nem minősül vészhelyzetnek az (1) bek. b) pontjá-

ban foglalt, az állami iskola fentartójának, az állami ok-

tatási intézmény fenntartójának, a jogalanyisággal ren-

delkező állami iskola igazgatójának vagy a jogalanyi-

sággal rendelkező állami oktatási intézmény igazgatójá-

nak az iskola vagy az oktatási létesítmény vagyonával 

történő, külön jogszabály által szabályozott szakszerű és 

kellő gondossággal megvalósított gazdálkodás alapelve-

ivel kapcsolatos mulasztása okán bekövetkezett ese-

mény, amennyiben a károsodott vagyon ezen iskola 

vagy oktatási létesítmény tulajdonát képezi.22f) 

(3) A fenntartó kérelme elsősorban az alábbiakat tartal-

mazza: 

a) a vészhelyzet pontos leírása, keletkezésének okai, 

b) a vészhelyzet elhárításához feltétlenül szükséges 

költségek. 

(4) A minisztérium a vészhelyzet elhárítását célzó jutta-

tás odaítélésekor elsősorban az alábbi szempontokat ve-

szi figyelembe: 

a) a vészhelyzet jellege, 

b) az emberi élet és egészség vagy az intézményi mű-

ködés esetleges veszélyeztetésének mértéke,  

c) a keletkezett károk mértéke, esetleges további 

károk veszélye. 

(4) Ha az előállt vészhelyzet és az azt kiváltó okok (3) 

bek. a) pontjában foglalt leírása alapján nem megállapít-

  § 4c 

Financovanie havarijných situácií 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu roka na zá-

klade skutočnej potreby zriaďovateľovi verejnej školy, 

zriaďovateľovi štátnej materskej školy a zriaďovateľovi 

štátneho školského zariadenia, ktorý o to požiada, úče-

lovo finančné prostriedky na bežné výdavky na riešenie 

vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové vý-

davky na riešenie vzniknutých havarijných situácií. Žia-

dosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníc-

tvom príslušného okresného úradu v sídle kraja v prie-

behu roka. Havarijné situácie sú: 

a) udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdra-

vie osôb, 

b) udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo ma-

jetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozu-

júca jej prevádzku. 

(2) Havarijnou situáciou nie je udalosť podľa odseku 1 

písm. b), ktorá vznikla porušením povinnosti zriaďova-

teľa verejnej školy, zriaďovateľa štátneho školského za-

riadenia, riaditeľa verejnej školy s právnou subjektivitou 

alebo riaditeľa štátneho školského zriadenia s právnou 

subjektivitou, ak majetok, na ktorom vznikla havarijná 

situácia, je vo vlastníctve tejto školy alebo školského za-

riadenia, postupovať v súlade s požiadavkami potrebnej 

odbornej alebo náležitej starostlivosti pri riadnom hos-

podárení s majetkom školy alebo majetkom školského 

zariadenia podľa osobitných predpisov.22f) 

(3) Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä 

a) podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a 

príčiny jej vzniku, 

b) predpokladané nevyhnutné náklady na odstráne-

nie havarijnej situácie. 

(4) Ak na základe popisu vzniknutej havarijnej situácie 

a príčin jej vzniku podľa odseku 3 písm. a) nie je možné 

určiť, či došlo k porušeniu povinnosti podľa odseku 2, 

ministerstvo vyzve zriaďovateľa prostredníctvom okres-

ného úradu v sídle kraja na predloženie  

a) dokladu o odbornom posúdení vzniknutej havarij-

nej situácie a príčin jej vzniku znalcom v príslušnom 

odbore alebo odvetví,22fa) 

b) dokladu o vykonaní technickej kontroly alebo ser-

visu, 
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ható, hogy sor került-e a (2) bek.-ben foglalt mulasz-

tásra, a minisztérium a kerületi székhelyen működő já-

rási hivatal közreműködésével az alábbi dokumentumok 

beterjesztésére szólítja fel a fenntartót: 

a) az előállt vészhelyzet és az azt kiváltó okokról 

szóló, az adott szakterületen vagy ágazatban tevé-

kenykedő szakértő által kiállított szakértői véle-

mény,22fa) 

b) a műszaki ellenőrzés vagy karbantartás elvégzését 

igazoló okirat, 

c) a vészhelyzet által érintett iskolai vagy oktatási in-

tézményi vagyon javítását, karbantartását vagy fel-

újítását igazoló okirat, 

d) a vészhelyzet által érintett iskolai vagy oktatási in-

tézményi vagyonnal történt szakszerű és kellő gon-

dossággal megvalósított gazdálkodással összefüggő 

kötelezettségek teljesítését igazoló egyéb okirat.22fb) 

(5) A minisztérium minden évben a honlapján közzéte-

szi az (1) bekezdés szerinti célokra megítélt pénzössze-

gek nagyságát és a kedvezményezett iskolák és fenntar-

tók jegyzékét. A minisztérium a jegyzéket minden ne-

gyedév lezárását követően 5 munkanapon belül frissíti. 

 

c) dokladu o vykonaní opravy, údržby alebo obnovy 

majetku školy alebo majetku školského zariadenia, 

na ktorom vznikla havarijná situácia, 

d) iného dokladu preukazujúceho plnenie povinností 

pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo ma-

jetkom školského zariadenia, na ktorom vznikla ha-

varijná situácia.22fb) 

(4) Ministerstvo pridelí zriaďovateľom finančné pro-

striedky na riešenie havarijných situácií najmä podľa 

a) charakteru havárie, 

b) miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb 

alebo prevádzky, 

c) rozsahu vzniknutých škôd, či nebezpečenstva 

vzniku ďalších škôd. 

(5) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a 

ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné pro-

striedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených 

finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. 

Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do pia-

tich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku. 

 

4.d § 

Fejlesztési projektek finanszírozása 

(1) A minisztérium a minisztérium és a belügyminiszté-

rium költségvetési fejezetéből fejlesztési projekt finan-

szírozására legfeljebb 10 000 euró értékig célirányos 

pénzügyi támogatást nyújthat. Fejlesztési projektnek mi-

nősül az iskolákon és oktatási intézményekben folyó ne-

velés és oktatás, valamint a sajátos célú oktatási intéz-

mények által nyújtott, a neveléssel és oktatással össze-

függő szolgáltatások fejlesztésére irányuló projekt. 

(2) A fejlesztésiprojekt-finanszírozási kérelmet az iskola 

vagy az oktatási intézmény fenntartója a minisztérium-

nak az illetékes kerületi székhelyi járási hivatal közvetí-

tésével vagy közvetlenül a minisztériumnak nyújtja be. 

A minisztérium honlapján a naptári év folyamán nyilvá-

nosságra hozza 

a) a fejlesztési projektek témajegyzékét, 

b) a felhívásokat fejlesztésiprojekt-finanszírozási 

kérvények benyújtására és 

c) az arról szóló tájékoztatást, hogy a fejlesztésipro-

jekt-finanszírozási kérelmet a kerületi székhelyi já-

rási hivatalának közvetítésével vagy közvetlenül a 

minisztériumnak kell-e benyújtani. 

(3) A (2) bek.-ben foglalt kérelem elsősorban az alábbi-

akat tartalmazza: 

a) a projekt célja, 

b) a projekt jellemzése, 

c) a projekt megvalósításának ütemterve, 

d) a projektmegvalósítás anyagi feltételeinek elem-

zése, 

  § 4d 

Financovanie rozvojových projektov 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra účelovo viazané finančné 

prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najviac 

do výšky 10 000 eur. Rozvojový projekt je projekt za-

meraný na rozvoj výchovy a vzdelávania v školách a 

školských zariadeniach a služieb spojených s výchovou 

a vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými za-

riadeniami. 

(2) Žiadosť o financovanie rozvojového projektu pred-

kladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia mi-

nisterstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu 

v sídle kraja alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo 

zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalen-

dárneho roka 

a) zoznam oblastí rozvojových projektov, 

b) výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvo-

jového projektu a 

c) informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie roz-

vojového projektu predkladá ministerstvu prostred-

níctvom okresného úradu v sídle kraja alebo priamo 

ministerstvu. 

(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje najmä 

a) cieľ projektu, 

b) charakteristiku projektu, 

c) časový harmonogram realizácie projektu, 

d) analýzu finančného zabezpečenia realizácie pro-

jektu, 

e) doklad o spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej 

osoby alebo právnickej osoby. 
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e) a fenntartó, illetve egyéb természetes személy 

vagy jogi személy anyagi részvállalását igazoló ok-

irat. 

(4) A fenntartó, illetve egyéb természetes személy vagy 

jogi személy anyagi részvállalásának mértékét a fejlesz-

tési projekt megvalósításában a minisztérium a felhívás-

ban határozza meg a minisztérium által a fejlesztési pro-

jekt megvalósítására odaítélt támogatás alapján. 

(5) A minisztérium a iskola fenntartójának a fejlesztési 

projekt megvalósítására folyósítandó pénzösszeg odaíté-

lésekor elsősorban az alábbi szempontokat veszi figye-

lembe: 

a) mennyire hasznosítható a fejlesztési projekt az is-

kolák és az oktatási intézmények által megvalósított 

oktatásban és nevelésben, vagy a sajátos célú oktatási 

intézmények által nyújtott, a neveléssel és oktatással 

összefüggő szolgáltatások terén, 

b) mennyire hasznosítható az adott járás vagy kerület 

illetékességi területén belül azon a településen, ahol 

a kérelmező székhellyel rendelkezik. 

(6) A minisztérium honlapján minden évben közzéteszi 

a kedvezményezett iskolák, oktatási intézmények és 

fenntartóik jegyzékét, valamint a beterjesztett fejlesztési 

projekt megvalósítására megítélt pénzösszegek nagysá-

gát. A minisztérium a jegyzéket legkésőbb a naptári ne-

gyedév lezárását követő 5 munkanapon belül frissíti. 

 

(4) Výšku spoluúčasti zriaďovateľa, inej fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby na realizácii rozvojového pro-

jektu určuje ministerstvo vo výzve z výšky finančných 

prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu 

rozvojového projektu. 

(5) Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na reali-

záciu rozvojového projektu podľa využitia rozvojového 

projektu 

a) vo výchove a vzdelávaní v školách a školských za-

riadeniach alebo v službách spojených s výchovou a 

vzdelávaním poskytovaných školskými účelovými 

zariadeniami, 

b) v mieste sídla žiadateľa o financovanie rozvojo-

vého projektu, v územnej pôsobnosti okresu alebo v 

územnej pôsobnosti kraja. 

(6) Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom we-

bovom sídle zoznam škôl, školských zariadení a ich zria-

ďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky 

na realizáciu rozvojového projektu a výšku pridelených 

finančných prostriedkov. Tento zoznam ministerstvo ak-

tualizuje najneskôr do piatich pracovných dní po uply-

nutí kalendárneho štvrťroku. 

 

4.e § 

A szociálisan hátrányos helyzetű 

tanulók támogatásának finanszírozása 

(1) Az alapiskola fenntartójának a minisztérium a mi-

nisztériumi költségvetési fejezet és a belügyminisztéri-

umi költségvetési fejezet terhére az év folyamán a szoci-

álisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási fel-

tételeinek javítása céljából támogatást nyújthat. 

(2) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-

oktatási feltételeinek javítását célzó, (1) bek. szerinti tá-

mogatás összege a hátrányos helyzetű tanulók számától 

és az egy hátrányos helyzetű tanulóra jutó támogatás 

nagyságától függ. Az egy hátrányos helyzetű tanulóra 

jutó éves támogatás összege az erre a célra elkülönített 

pénzeszközök mennyiségének és a szlovákiai alapisko-

lákban tanuló összes hátrányos helyzetű tanuló számá-

nak a hányadosa. Az érintett tanulók létszáma szempont-

jából az előző naptári év szeptember 15-i állapot a mérv-

adó. 

(3) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-

oktatási feltételeinek javítására az alapiskola számára 

adott naptári évben nyújtott támogatás a szociálisan hát-

rányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási feltételeinek 

javítására az alapiskola számára a folyó tanévben nyúj-

tott támogatásból és a szociálisan hátrányos helyzetű ta-

nulók nevelési-oktatási feltételeinek javítására az alapis-

kola számára az új tanévben nyújtott támogatásból áll.  

  § 4e 

Financovanie nákladov na žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a 

z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi základnej 

školy v priebehu kalendárneho roka príspevok na skva-

litnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 

(2) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-

stredia podľa odseku 1 sa pridelí podľa počtu žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a výšky príspevku 

na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výška 

príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostre-

dia na kalendárny rok sa určí ako podiel objemu finanč-

ných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu 

všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

v základných školách v Slovenskej republike podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 

roka. 

(3) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-

stredia pre základnú školu na kalendárny rok pozostáva 

z príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-

stredia pre základnú školu na bežný školský rok a z prí-
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(4) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-

oktatási feltételeinek javítására az alapiskolának a folyó 

tanévben nyújtott támogatás összege az egy szociálisan 

hátrányos helyzetű tanulóra eső támogatás összegének 

és az előző naptári évben kezdődött tanévben az adott 

alapiskolában tanuló szociálisan hátrányos helyzetű ta-

nulók kétharmados létszámának a szorzata. A szociáli-

san hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási fel-

tételeinek javítására az alapiskolának az új tanévben 

nyújtott támogatás összege az egy szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulóra az adott naptári évben eső támogatás 

összegének és az aktuális naptári évben kezdődő tanév-

ben az adott alapiskolában tanuló szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulók egyharmados létszámának a szorzata. 

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-okta-

tási feltételeinek javítását célzó támogatás összegének 

megállapításakor alkalmazott tanulói létszám szempont-

jából a 7. § (4) bekezdés szerinti dátum a meghatározó.  

(5) A kerületi székhely járási hivatala 

a) az állami költségvetésről szóló törvény hatályba 

lépésétől számított legkésőbb 30 munkanapon belül 

az (1) bek. szerinti alapiskola fenntartóját tájékoz-

tatja a fenntartásában működő alapiskolák számára a 

hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási fel-

tételeinek javítása céljából megítélt, a (3) bekezdés-

ben meghatározott és (4) bek. szerint kiszámított tá-

mogatás összegéről. A szociálisan hátrányos hely-

zetű tanulók nevelési-oktatási feltételeinek javítására 

az alapiskolának az új tanévben járó támogatás ösz-

szege szempontjából az előző naptári évben kezdő-

dött tanévre érvényes, a fenntartó által a 7. § (4) bek. 

szerint bejelentett tanulói létszám a mérvadó.  

b) október 30-ig értesíti az (1) bekezdés szerinti alap-

iskola fenntartóját a fenntartásában működőalapisko-

lák számára a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

nevelési-oktatási feltételeinek javítása céljából meg-

ítélt támogatás összegének a (6) bek. a) pontja sze-

rinti módosításáról; a korrigált összeg a fenntartó ál-

tal működtetett alapiskolák számára a hátrányos 

helyzetű tanulók nevelési-oktatási feltételeinek javí-

tása céljából az új tanévre megítélt és a 7. § (4) bek. 

szerint bejelentett, az új tanévben érvényes tényleges 

tanulói létszám alapján a (4) bekezdés szerint meg-

határozott támogatás és a fenntartó által működtetett 

alapiskolák számára a hátrányos helyzetű tanulók ne-

velési-oktatási feltételeinek javítása céljából az új 

tanévben megítélt, de az előző naptári évben a 7. § 

(4) bek. szerint bejelentett tanulói létszám alapján a 

(4) bek. szerint meghatározott támogatás különb-

sége. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti alapiskola fenntartója a ke-

rületi székhely járási hivatala tájékoztatásának kézhez-

vételétől számított 15 napon belül 

spevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelá-

vanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre 

základnú školu na nový školský rok. 

(4) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-

stredia pre základnú školu na bežný školský rok sa určí 

ako súčin výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevý-

hodneného prostredia na kalendárny rok a dvoch tretín 

počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

základnej škole v školskom roku, ktorý sa začal v pred-

chádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok na skvalitne-

nie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia pre základnú školu na 

nový školský rok sa určí ako súčin výšky príspevku na 

žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalen-

dárny rok a jednej tretiny počtu žiakov zo sociálne zne-

výhodneného prostredia v základnej škole v školskom 

roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dá-

tum rozhodujúci pre počet žiakov zo sociálne znevýhod-

neného prostredia použitý pri určovaní príspevku na 

skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žia-

kov zo sociálne znevýhodneného prostredia je podľa § 7 

ods. 4. 

(5) Okresný úrad v sídle kraja oznámi najneskôr 

a) do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti 

zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi základnej 

školy podľa odseku 1 výšku príspevku na skvalitne-

nie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia pre základné 

školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa od-

seku 3 a určeného podľa odseku 4; pre výpočet prí-

spevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia pre základnú školu na nový školský rok sa 

použije počet žiakov v školskom roku, ktorý začal v 

predchádzajúcom kalendárnom roku, oznámený 

zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4, 

b) do 30. októbra zriaďovateľovi základnej školy 

podľa odseku 1 úpravu výšky príspevku na skvalit-

nenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia pre základné 

školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa od-

seku 6 písm. a); úprava zodpovedá rozdielu prí-

spevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia pre základné školy v zriaďovateľskej pô-

sobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému 

podľa odseku 4 zo skutočných počtov žiakov v no-

vom školskom roku oznámených zriaďovateľom 

podľa § 7 ods. 4 a príspevku na skvalitnenie podmie-

nok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový 
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a) az (5) bek. a) pontja szerint a fenntartásában mű-

ködő iskolák között leosztja a szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulók nevelési-oktatási feltételeinek javí-

tását célzó, adott naptári évben megítélt támogatást,  

b) az (5) bekezdés b) pontja szerint korrigálja a fenn-

tartásában működő iskolák között felosztott, a szoci-

álisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási 

feltételeinek javítását célzó és az új tanévre érvényes 

támogatást.  

(7) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-

oktatási feltételeinek javítását célzó támogatás összege a 

nem speciális osztályban vagy nem iskolai integráció 

formájában oktatott hátrányos helyzetű tanulók számától 

függ, és az alábbi kiadások fedezésére fordítható: 

a) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mellett 

tevékenykedő pedagógiai asszisztensek személyi jel-

legű kiadásai, 

b) oktatástechnikai eszközök és taneszközök beszer-

zésére, 

c) a tanulók külön jogszabályban foglalt aktivitá-

sokba történő bevonására,22g) 

d) a specializált osztályokat látogató tanulók nevelé-

sére és oktatására, 

e) fertőző betegségek terjedésének megakadályozá-

sára, 

f) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal folyta-

tott munka utáni pótlékra,22h) 

g) a hiányzó segédeszközök biztosítására a tanulók-

nak a külön jogszabály szerint22i) a taneszközökre 

nyújtott támogatási kereten felül. 

(8) Ha az alapiskolában a szociálisan hátrányos helyzetű 

tanulók létszáma meghaladja a 50 főt, a szociálisan hát-

rányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási feltételeinek 

javítása céljából az alapiskolának juttatott támogatásnak 

legalább az 50%-át a fenntartó köteles a szociálisan hát-

rányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógiai asz-

szisztens vagy szociálpedagógus személyi jellegű kiadá-

saira fordítani. 

(9) A minisztérium honlapján minden évben nyilvános-

ságra hozza a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ne-

velési-oktatási feltételeinek javítását célzó támogatás 

egy tanulóra eső összegét. 

(10) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-

oktatási feltételeinek javítását célzó támogatás céljaira 

szociálisan hátrányos helyzetűnek számít az a tanuló is, 

aki olyan háztartás tagja,5b) amelyben valamelyik tagnak 

anyagi szükséghelyzet5c) miatt segélyt folyósítanak és a 

tanuló törvényes képviselője ezt a tényt igazolja az alap-

iskola igazgatójánál. 

 

školský rok určenému podľa odseku 4 z počtov žia-

kov oznámený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v 

predchádzajúcom kalendárnom roku. 

(6) Zriaďovateľ základnej školy podľa odseku 1 do 15 

dní po doručení oznámenia okresného úradu v sídle kraja 

podľa 

a) odseku 5 písm. a) rozpíše príspevok na skvalitne-

nie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny 

rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, 

b) odseku 5 písm. b) upraví príspevok na skvalitnenie 

podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia na nový školský 

rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. 

(7) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a 

vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-

stredia sa poskytuje podľa počtu žiakov zo sociálne zne-

výhodneného prostredia, ktorí nie sú vzdelávaní v špe-

ciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na 

úhradu nákladov na 

a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho 

pedagóga, 

b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými po-

môckami, 

c) účasť žiakov na aktivitách podľa osobitného pred-

pisu,22g) 

d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných 

triedach, 

e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia, 

f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhod-

neného prostredia,22h) 

g) zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov 

nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej 

podľa osobitného predpisu.22i) 

(8) Zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva 

viac ako 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostre-

dia, je povinný použiť najmenej 50% z celkového prí-

spevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelá-

vanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre 

základnú školu na osobné náklady asistenta učiteľa pre 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so-

ciálneho pedagóga. 

(9) Výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na vý-

chovu a vzdelávanie na žiaka zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia každoročne zverejňuje ministerstvo na 

svojom webovom sídle. 

(10) Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie 

podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sa považuje za žiaka zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia aj žiak, ktorý je čle-

nom domácnosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v 



22 

 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

hmotnej núdzi5c) a zákonný zástupca žiaka túto skutoč-

nosť preukáže riaditeľovi základnej školy. 

 

5. § 

Az állami óvodák és állami 

oktatási létesítmények finanszírozása 

(1) Az állami óvodák és állami oktatási létesítmények 

fenntartóinak az adott naptári évben juttatott támogatás 

összege az állami óvodák és az egyes állami oktatási lé-

tesítmények számára elkülönített pénzeszközök mennyi-

ségétől függ. 

(2) Az állami óvodák és az állami diákotthonok23) szá-

mára járó, (1) bekezdés szerinti juttatások megállapítása 

az állami iskolákra érvényes 4. § (2)-(6) bek. szerint tör-

ténik. 

(3) A diákotthonok és az iskolai étkezdék23a) kivételével 

az állami oktatási létesítmények esetében az (1) bek. sze-

rinti pénzeszközök nagyságának megállapítása az adott 

intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek vagy 

tanulók száma, az intézmény tevékenységének biztosítá-

sához szükséges személyi és üzemi feltételek vagy a 

nyújtott szolgáltatás terjedelme alapján történik.  

(4) Az iskolai étkezdék23b) esetében az (1) bek. szerinti 

pénzeszközök nagyságának megállapítása a kerületi 

székhely járási hivatalainak fenntartásában működő is-

kolákban tanuló, az adott intézmény szolgáltatásait 

igénybe vevő gyermekek összlétszáma alapján történik.  

(5) A kerületi székhely járási hivatala fenntartásában 

működő iskolákban tanuló gyermekeknek vagy tanulók-

nak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fe-

dezésére a minisztérium az érintett iskolák teljes tanulói 

létszámának figyelembe vételével ítéli meg a kerületi 

székhely járási hivatalának a juttatást, feltéve, hogy a 

szolgáltatást  

a) az állami óvodában nevelt gyermekek számára a 

települési önkormányzat, a kerületi önkormányzat, 

államilag elismert egyház vagy vallási közösség, il-

letve egyéb természetes vagy jogi személy által fenn-

tartott iskolai étkezdék23b), 

b) az alapiskolák, valamint külön jogszabály szerint 

a sajátos oktatási-nevelési igényű tanulókat oktató 

alapiskolák23c) tanulói számára kerületi fenntartású 

iskolai étkezdék23b), 

c) az a) és b) pontban említetteken kívül külön jog-

szabály23d) szerinti iskolák tanulói számára a telepü-

lési önkormányzat által fenntartott iskolai étkez-

dék23b) és az a) és b) pontban említetteken kívül külön 

jogszabály23d) szerinti iskolák tanulói számára a 15. 

életév betöltéséig az államilag elismert egyház vagy 

vallási közösség, illetve egyéb természetes vagy jogi 

személy által fenntartott iskolai étkezdék23b) biztosít-

ják. 

 

  § 5 

Financovanie štátnych materských 

škôl a štátnych školských zariadení 

(1) Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom štát-

nych materských škôl a štátnych školských zariadení na 

kalendárny rok vychádza z objemov finančných pro-

striedkov určených pre štátne materské školy a pre jed-

notlivé štátne školské zariadenia. 

(2) Objemy finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre 

štátne materské školy a pre verejné školské internáty23) 

sa určujú ako pre verejné školy podľa § 4 ods. 2 až 6. 

(3) Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa 

odseku 1 pre štátne školské zariadenia okrem školských 

internátov a zariadení školského stravovania23a) sa vy-

chádza z počtu detí alebo žiakov, ktorým príslušné za-

riadenie poskytuje služby, a náročnosti na personálne a 

prevádzkové zabezpečenie činnosti zariadenia alebo z 

rozsahu poskytovaných služieb. 

(4) Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa 

odseku 1 pre zariadenie školského stravovania23b) sa vy-

chádza z celkového počtu detí alebo žiakov škôl v zria-

ďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, 

ktorým poskytuje školské zariadenie svoje služby. 

(5) Ministerstvo pridelí okresnému úradu v sídle kraja 

finančné prostriedky podľa celkového počtu detí alebo 

žiakov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úhradu 

nákladov spojených so službami poskytovanými deťom 

alebo žiakom týchto škôl, ak sa služby poskytujú 

a) deťom štátnych materských škôl v zariadeniach 

školského stravovania23b) zriadených obcou, samo-

správnym krajom, štátom uznanou cirkvou alebo ná-

boženskou spoločnosťou alebo inou právnickou oso-

bou alebo fyzickou osobou, 

b) žiakom základných škôl a základných škôl pre žia-

kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-

bami podľa osobitného predpisu23c) v zariadeniach 

školského stravovania23b) zriadených samosprávnym 

krajom, 

c) žiakom škôl podľa osobitného predpisu23d) okrem 

písmen a) a b) v zariadeniach školského stravova-

nia23b) zriadených obcou a žiakom škôl do 15 rokov 

veku podľa osobitného predpisu23d) okrem písmen a) 

a b) v zariadeniach školského stravovania23b) zriade-

ných štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou 

spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou. 

 

6. §   § 6 
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Az egyházi iskolák finanszírozása 

(1) A belügyminisztériumi költségvetési fejezet terhére 

finanszírozott egyházi iskolák esetében a 4., 4.a-4.d §-ok 

rendelkezései a mérvadók.  

(2) Az egyházi iskolának a következő tanévre járó 

(1) bek. szerinti juttatás megítélésének feltétele, hogy az 

előző évben már működő egyházi iskola a 7. § (2) és 

(3) bekezdés rendelkezései szerint elkészítse és a 7. § 

(1) bek. szerint a fenntartó közvetítésével a kerületi 

székhely járási hivatalának benyújtsa az előző évre vo-

natkozó költségvetési beszámolót.  

(3) A 4. § szerint megítélt pénzeszközöket az egyházi is-

kola személyi jellegű ráfordításokra és üzemi ráfordítá-

sokra köteles felhasználni, ez alól kivételt képeznek a lí-

zingszerződések alapján fizetett lízingdíjak és a reklám-

kiadások. 

 

Financovanie cirkevných škôl 

(1) Pri financovaní cirkevných škôl, ktoré sa uskutoč-

ňuje z kapitoly ministerstva vnútra, sa postupuje podľa 

§ 4, 4a až 4e. 

(2) Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov 

podľa odseku 1 pre cirkevné školy na nasledujúci kalen-

dárny rok je vypracovanie správy o hospodárení školy za 

predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila, podľa § 

7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostred-

níctvom zriaďovateľa príslušnému okresnému úradu 

v sídle kraja. 

(3) Zriaďovateľ cirkevnej školy je povinný použiť fi-

nančné prostriedky pridelené podľa § 4 na úhradu osob-

ných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájom-

ného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci a okrem re-

klamy. 

 

6.a § 

Magániskolák finanszírozása 

(1) A belügyminisztériumi költségvetési fejezet terhére 

finanszírozott magániskolák esetében a 4.§, a 4.a §, 4.ab-

4.e §-ok rendelkezései a mérvadóak. Magániskolák fel-

halmozási célú kiadásokra csak a fejlesztési projektek 

(4.d §) keretében megvalósuló ingó vagyontárgy beszer-

zésére kaphatnak támogatást. 

(2) A magániskola részére a következő tanévre járó 

(1) bek. szerint juttatás megítélésének feltétele, hogy az 

előző évben már működő magániskola a 7. § (2) és 

(3) bekezdés rendelkezései szerint elkészítse és a 7. § 

(1) bek. szerint a fenntartó közvetítésével a kerületi 

székhely járási hivatalának benyújtsa az előző évre vo-

natkozó költségvetési beszámolót. 

(3) A minisztérium az adott naptári évben a magániskola 

fenntartója számára járó pénzkeretet csökkenti, ha a nap-

tári év folyamán az Állami Tanfelügyelet23e) ellenőrzé-

séről készült utolsó jelentés azt állapította meg, hogy 

a) az intézményi oktatási program nincs összhangban 

az állami oktatási programmal, 

b) az iskolai osztályokban magasabb a tanulói lét-

szám1), mint azt külön jogszabály előírja23f),  

c) az intézményi oktatási program keretében az isko-

lákban1) oktatott tantárgyak kevesebb, mint 70%-át 

oktatta szakképzett tanerő.  

(4) A (3) bek. szerinti hiányosságok miatt a magániskola 

fenntartójának adott naptári évre járó normatív hozzájá-

rulás összegét a minisztérium 15%-kal csökkenti (a to-

vábbiakban „csökkentett normatív hozzájárulás”) azok-

nak a hónapoknak a számától függően, ameddig az érin-

tett a hiányosságokat meg nem szünteti. A hónapok szá-

mítása attól a hónaptól indul, amely azt a hónapot követi, 

amikor a hiányosságra fény derült, és addig a hónapig 

tart, amíg az érintett a hiányosságot az érintett intézmény 

megszünteti. Ha a magániskola a hiányosságot abban a 

  § 6a 

Financovanie súkromných škôl 

(1) Pri financovaní súkromných škôl, ktoré sa uskutoč-

ňuje z kapitoly ministerstva vnútra, sa postupuje podľa 

§ 4, § 4a, § 4ab až 4e. Súkromným školám možno pride-

liť finančné prostriedky na kapitálové výdavky len v 

rámci rozvojových projektov (§ 4d) na obstaranie hnu-

teľného majetku. 

(2) Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov 

podľa odseku 1 pre súkromné školy na nasledujúci ka-

lendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení 

školy za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila, 

podľa § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 

prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému okresnému 

úradu v sídle kraja. 

(3) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi súkromnej školy 

objem finančných prostriedkov na príslušný kalendárny 

rok, ak v priebehu kalendárneho roka v poslednej správe 

o výsledku školskej inšpekcie Štátnou školskou inšpek-

ciou23e) 

a) bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho pro-

gramu so štátnym vzdelávacím programom, 

b) bol zistený vyšší počet žiakov v triedach škôl,1) 

ako stanovuje osobitný právny predpis,23f) 

c) bola zistená odbornosť vyučovania jednotlivých 

predmetov v školách1) v rámci školských vzdeláva-

cích programov menšia ako 70%. 

(4) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi súkromnej školy 

normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok o 

15% (ďalej len „znížený normatívny príspevok”) za zis-

tené nedostatky podľa odseku 3 v závislosti od počtu 

mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky od-

stránené. Do počtu mesiacov sa započítavajú mesiace od 

mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli ne-

dostatky zistené, do mesiaca, v ktorom boli nedostatky 

odstránené. Ak súkromná škola odstráni nedostatky v 
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hónapban megszünteti, mikor azt a tanfelügyelet megál-

lapította, a csökkentett normatív hozzájárulást a minisz-

térium egy hónapig folyósítja. 

(5) Ha a (3) bek. szerinti hiányosságokat a magániskola 

a naptári év végéig nem szünteti meg, a minisztérium az 

adott iskola fenntartójának a következő naptári évre jut-

tatandó pénzeszközök odaítélésekor a (4) bek. szerint jár 

el.  

(6) A fenntartó az érintett magániskolában feltárt, (3) be-

kezdés szerinti hiányosságokról az Állami Tanfelügyelet 

értesítésének kézhez vételét követő öt napon belül a ke-

rületi székhely járási hivatala közvetítésével írásban kö-

teles tájékoztatni a minisztériumot. A feltárt hiányossá-

gok megszüntetéséről a fenntartó az Állami Tanfelügye-

let értesítésének kézhezvételét követő öt napon belül a 

kerületi székhely járási hivatalának közvetítésével írás-

ban köteles tájékoztatni a minisztériumot. 

(7) A 4. § szerint megítélt pénzeszközöket az egyházi is-

kola személyi jellegű ráfordításokra és üzemi ráfordítá-

sokra köteles felhasználni, ez alól kivételt képeznek a lí-

zingszerződések alapján fizetett lízingdíjak és a reklám-

kiadások. 

 

mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, do počtu me-

siacov, počas ktorých ministerstvo pridelí zriaďovate-

ľovi súkromnej školy znížený normatívny príspevok, sa 

započíta jeden mesiac. 

(5) Ak súkromná škola neodstráni nedostatky podľa od-

seku 3 do konca kalendárneho roka, ministerstvo postu-

puje pri prideľovaní finančných prostriedkov zriaďova-

teľovi tejto školy na nasledujúci kalendárny rok podľa 

odseku 4. 

(6) Zriaďovateľ súkromnej školy je povinný zistené ne-

dostatky v súkromnej škole podľa odseku 3 písomne 

oznámiť ministerstvu prostredníctvom príslušného 

okresného úradu v sídle kraja do piatich dní od doruče-

nia oznámenia od Štátnej školskej inšpekcie. Odstráne-

nie zistených nedostatkov súkromnou školou je povinný 

zriaďovateľ súkromnej školy písomne oznámiť minister-

stvu prostredníctvom príslušného okresného úradu 

v sídle kraja do piatich dní od doručenia oznámenia od 

Štátnej školskej inšpekcie. 

(7) Zriaďovateľ súkromnej školy je povinný použiť fi-

nančné prostriedky pridelené podľa § 4 na úhradu osob-

ných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájom-

ného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci, kapitálových 

výdavkov a okrem reklamy. 

 

6.b § 

Óvodai 

oktatási-nevelési hozzájárulás 

(1) Az óvodát adott naptári évre megillető oktatási-ne-

velési hozzájárulás az óvodának járó oktatási-nevelési 

hozzájárulásból áll, melyet 

a) az iskolai előkészítőt kötelezően látogató óvodás 

gyerekekre és 

b) azon gyermekekre folyósítanak, akik anyagi szük-

séghelyzet miatt segélyezett háztartásban élnek. 

(2) Az óvodának az iskolai előkészítőt kötelezően láto-

gató óvodás gyerekekre folyósított oktatási-nevelési tá-

mogatást úgy határozzák meg, mint  

a) az adott naptári évben január 1-jén hatályos, egy 

eltartott gyermekre – az előző naptári évben megkez-

dett tanévben – megállapított létminimum 43,75 %-a 

pénzösszege 8-szorosának és az óvodát látogató azon 

gyermek számának szorzatát, akikre nézve kötelező 

az iskolai előkészítő képzés látogatása, és 

b) az adott naptári évben szeptember 1-jén hatályos, 

egy eltartott gyermekre – az előző naptári évben 

megkezdett tanévben – megállapított létminimum 

43,75 %-a pénzösszege 4-szeresének és az óvodát lá-

togató azon gyermek számának szorzatát, akikre 

nézve kötelező az iskolai előkészítő képzés látoga-

tása a folyó naptári évben megkezdődik. 

  § 6b 

Príspevok na výchovu 

a vzdelávanie detí materských škôl 

(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú 

školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na vý-

chovu a vzdelávanie na 

a) deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, a 

b) deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, 

ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

(2) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú 

školu na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie po-

vinné, sa určí ako súčet 

a) súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov 

pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima 

pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru prí-

slušného kalendárneho roka a počtu detí materskej 

školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie po-

vinné, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádza-

júcom kalendárnom roku, a 

b) súčinu 4-násobku objemu finančných prostried-

kov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného mi-

nima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. sep-

tembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí 

materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdeláva-

nie povinné, v školskom roku, ktorý sa začína v bež-

nom kalendárnom roku. 
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(3) Az óvodának az azon óvodás gyerekekre folyósított 

oktatási-nevelési támogatást, akik olyan háztartásban él-

nek, amelynek egyik tagja anyagi szükséghelyzet miatt 

segélyt kap, úgy határozzák meg, mint  

a) az adott naptári évben január 1-jén hatályos, egy 

eltartott gyermekre – az előző naptári évben megkez-

dett tanévben – megállapított létminimum 15 %-a 

pénzösszege 8-szorosának és az óvodát látogató azon 

gyermek számának szorzatát, akik olyan háztartás-

ban élnek, amelynek egyik tagja anyagi szükséghely-

zet miatt segélyt kap, és 

b) az adott naptári évben szeptember 1-jén hatályos, 

egy eltartott gyermekre – az előző naptári évben 

megkezdett tanévben – megállapított létminimum 15 

%-a pénzösszege 4-szeresének és az óvodát látogató 

azon gyermek számának szorzatát, akik olyan háztar-

tásban élnek, amelynek egyik tagja anyagi szükség-

helyzet miatt segélyt kap a folyó naptári évben meg-

kezdődő tanévben. 

(4) A gyermekek létszáma vonatkozásában az oktatási-

nevelési támogatás meghatározásában a 7. § 4. bek. sze-

rinti időpont a döntő. 

(5) A kerületi székhely járási hivatala 

a) az állami költségvetésről szóló törvény hatályba 

lépésétől számított legkésőbb 30 munkanapon belül 

tájékoztatja az óvoda2b) fenntartóját a fenntartásában 

működő óvoda2b) számára a (1) bekezdésben megha-

tározott és a (2) bek. szerint kiszámított oktatási-ne-

velési hozzájárulás összegéről; az óvodának2b) az új 

tanévre járó oktatási-nevelési hozzájárulás összegé-

nek kiszámításakor az előző naptári évben kezdődött 

tanévre érvényes, a fenntartó által a 7. § (4) bek. sze-

rint bejelentett gyermeklétszám és az adott naptári év 

január 1-jén érvényes gyermek-létminimum23g) ösz-

szege a mérvadó.  

b) legkésőbb október 30-áig értesíti az óvoda2b) fenn-

tartóját az általa működtetett óvodák2b) számára az 

adott naptári évre a (4) bek. a) pontja szerint megál-

lapított oktatási-nevelési hozzájárulás összegének 

korrigálásáról. A korrekció az új tanévre érvényes és 

a fenntartó által a 7. § (4) bek. szerint bejelentett 

tényleges gyermeklétszám alapján a fenntartó által 

működtetett óvodák2b) számára az új tanévben járó, 

jelen szakasz (2) bek. szerint számított normatív hoz-

zájárulás, valamint az egy eltartott gyermekre számí-

tott, adott naptári év szeptember 1-jén érvényes lét-

minimum23g) és az előző naptári évben a fenntartó ál-

tal a 7. § (4) bek. szerinti bejelentett tényleges gyer-

meklétszám alapján a fenntartó által működtetett 

óvodák2b) számára az új tanévre járó, a jelen szakasz 

(2) bek. szerint számított oktatási-nevelési hozzájá-

rulás, valamint az egy eltartott gyermekre számított, 

adott naptári év január 1-jén érvényes létmini-

mum23g) a különbsége. 

(3) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú 

školu na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, sa určí ako súčet 

a) súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov 

pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru prísluš-

ného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, 

ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa posky-

tuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, ktorý 

sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a 

b) súčinu 4-násobku objemu finančných prostried-

kov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima 

pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 

príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej 

školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, 

ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. 

(4) Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určo-

vaní príspevku na výchovu a vzdelávanie je podľa § 7 

ods. 4. 

(5) Okresný úrad v sídle kraja 

a) oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nado-

budnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďo-

vateľovi materskej školy2b) výšku príspevku na vý-

chovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 1 a urče-

ných podľa odseku 2; pre výpočet príspevku na vý-

chovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový 

školský rok sa použije počet detí v školskom roku, 

ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, 

nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a výška 

sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendár-

neho roka, 

b) oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi 

materskej školy2b) úpravu výšky príspevku na vý-

chovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 4 písm. a); 

úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a 

vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok urče-

nému podľa odseku 2 zo skutočných počtov detí v 

novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom 

podľa § 7 ods. 4 a výšky sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. septembru 

príslušného kalendárneho roka a príspevku na vý-

chovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský 

rok určenému podľa odseku 2 z počtov detí nahláse-

ných zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom ka-

lendárnom roku a výšky sumy životného minima pre 

jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. januáru prí-

slušného kalendárneho roka, 
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c) a belügyminisztériumi költségvetési fejezetből az 

óvoda2b) fenntartóját megillető, (1) bek. szerinti 

pénzeszközöket külön jogszabály22) szerint az év fo-

lyamán folyósítja.  

(6) Az óvoda2b) fenntartója a kerületi székhely járási hi-

vatala értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon 

belül 

a) a (5) bek. a) pontja szerint leosztja a fenntartásá-

ban működő óvodáknak naptári évre járó támoga-

tást,2b) 

b) a (5) bek. b) pontja szerint módosítja a fenntartá-

sában működő óvodákat2b) az új tanévben megillető 

támogatást. 

(7) A fenntartónak folyósított 1. bekezdés a) pontja sze-

rinti pénzeszközöket az iskolaelőkészítő képzést kötele-

zően látogató gyermekek nevelésével és oktatásával 

kapcsolatos tevékenységre lehet fordítani, mégpedig ki-

zárólag 

a) azon óvodai pedagógiai alkalmazottak külön jog-

szabály szerinti23h) pótlékaira, akik részt vesznek a 

gyermekek nevelésében és oktatásában, 

b) a speciális nevelési igényű gyermekek számára 

szükséges pedagógiai asszisztensek biztosítására, 

c) az óvoda olyan szakalkalmazottainak a biztosítá-

sára, akik részt vesznek a gyermekek nevelésében és 

oktatásában,23h) 

d) a gyermekek individuális képzésére, 

e) a gyermekek nevelését és oktatását szolgáló helyi-

ség felszerelésére 

1. didaktikai technikával, 

2. taneszközökkel, 

3. munkafüzetekkel és munkalapokkal, 

4. kompenzációs segédeszközökkel, 

f) a gyermekek külön jogszabály szerinti23ha) tevé-

kenységeken való tartózkodási költségeinek fedezé-

sére, 

g) a gyermekek nevelésével és oktatásával kapcsola-

tos fogyóeszközök költségeire, 

h) az óvoda külterületének felszerelésére 

1. kerti szerszámokkal, eszközökkel és mozgás-

készséget és ügyességet fejlesztő játékszerekkel, 

2. a gyermekek természettudományos és mate-

matikai megértését fejlesztő oktatási segédeszkö-

zökkel. 

(8) A fenntartónak folyósított (1) bekezdés a) pontja sze-

rinti pénzeszközöket a gyermekek nevelésével és oktatá-

sával kapcsolatos tevékenységre lehet fordítani, mégpe-

dig kizárólag 

a) azon óvodai pedagógiai alkalmazottak2b) külön 

jogszabály szerinti23h) jutalmazására, akik részt vesz-

nek a gyermekek nevelésében és oktatásában, 

b) a gyermekek nevelését és oktatását szolgáló helyi-

ség felszerelésére 

1. didaktikai technikával, 

c) poskytuje zriaďovateľom materských škôl2b) fi-

nančné prostriedky z kapitoly ministerstva vnútra 

podľa odseku 1 v priebehu roka podľa osobitného 

predpisu.22) 

(6) Zriaďovateľ materskej školy2b) do 30 dní po doručení 

oznámenia okresného úradu v sídle kraja 

a) podľa odseku 5 písm. a) rozpíše finančné pro-

striedky na kalendárny rok pre jednotlivé materské 

školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

b) podľa odseku 5 písm. b) upraví finančné pro-

striedky na nový školský rok pre jednotlivé materské 

školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

(7) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa 

odseku 1 písm. a) možno použiť na aktivity súvisiace s 

výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, a to len na 

a) osobný príplatok alebo odmenu pedagogických 

zamestnancov materskej školy podľa osobitného 

predpisu,23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelá-

vaní detí, 

b) zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

c) zabezpečenie odborných zamestnancov materskej 

školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní 

detí,23h) 

d) individuálne vzdelávanie detí, 

e) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzde-

lávanie detí 

1. didaktickou technikou, 

2. učebnými pomôckami, 

3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami, 

4. kompenzačnými pomôckami, 

f) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na ak-

tivitách podľa osobitného predpisu,23ha) 

g) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri 

výchove a vzdelávaní detí, 

h) vybavenie exteriéru materskej školy 

1. záhradným náradím, náčiním a hravými prv-

kami na rozvíjanie pohybových schopností a 

zručností detí, 

2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodo-

vednej gramotnosti a matematickej gramotnosti 

detí. 

(8) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa 

odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou 

a vzdelávaním detí a to len na 

a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov 

materskej školy2b) podľa osobitného predpisu,23h) 

ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, 

b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzde-

lávanie detí 

1. didaktickou technikou, 

2. učebnými pomôckami, 

3. kompenzačnými pomôckami, 
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2. taneszközökkel, 

3. kompenzációs segédeszközökkel, 

c) a gyermekek külön jogszabály szerinti23ha) tevé-

kenységeken való tartózkodási költségeinek fedezé-

sére, vagy 

d) a gyermekek nevelésével és oktatásával kapcsola-

tos fogyóeszközök költségeire. 

 

c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na ak-

tivitách podľa osobitného predpisu23ha) alebo  

d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri 

výchove a vzdelávaní detí. 

 

6.c § 

Támogatások 

(1) A minisztérium a minisztérium költségvetési fejeze-

téből támogatást nyújt az iskolákon és az oktatási intéz-

ményekben folyó nevelés és képzés, a sajátos célú okta-

tási intézmények által nyújtott, a neveléssel és oktatással 

összefüggő szolgáltatások fejlesztésére és támogatására 

és az iskolák objektumainak korszerűsítésére. A nevelés 

és képzés első mondatban foglalt fejlesztési támogatási 

területeit a minisztérium honlapján hozza nyilvános-

ságra. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekre támogatás 

csak a jelen törvényben, valamint külön jogszabály-

ban23i) részletezett feltételek megtartása mellett az alábbi 

kérelmezőknek ítélhető meg:  

a) iskolák és oktatási intézmények fenntartói, kivéve 

azon iskolák és oktatási intézményeket, amelyek 

fenntartója a kerületi székhelyen működő járási hiva-

tal, 

b) egyesületek23j), alapítványok23k), közhasznú tevé-

kenységet végző nonprofit szervezetek23l) vagy az ál-

lamilag elismert egyház vagy vallási közösség23m), 

amely ugyan nem iskola vagy oktatási létesítmény 

fenntartója, de részt vesz az iskolában vagy oktatási 

létesítményben folyó oktató-nevelő munkában, vagy 

együttműködik az iskolával vagy oktatási intéz-

ménnyel, 

c) az iskolában vagy oktatási létesítményben folyó 

oktató-nevelő munkával kapcsolatos, (1) bek. sze-

rinti tevékenységben részt vevő, 18. életévét betöltött 

természetes személy, 

d) az iskolában vagy oktatási létesítményben folyó 

oktató-nevelő munkával kapcsolatos, (1) bek. sze-

rinti tevékenységben részt vevő jogi személy.  

(3) Támogatás nem nyújtható 

a) a korábbi költségvetési évben keletkezett kötele-

zettségek kiegyenlítésére,  

b) az előző költségvetési években teljesített kiadások 

megtérítésére. 

(4) A támogatási kérelmet (a továbbiakban csak „kére-

lem“) a kérelmező felhívás közzététele nélkül írásban 

nyújtja be a naptári év folyamán vagy a kérelembenyúj-

tási felhívás alapján legkésőbb a felhívás közzétételétől 

számított 30. napig. 

  § 6c 

Dotácie 

(1) Ministerstvo môže poskytnúť z kapitoly ministerstva 

dotáciu zameranú na rozvoj a podporu výchovy a vzde-

lávania v školách a školských zariadeniach, rozvoj a 

podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

poskytovaných školskými účelovými zariadeniami a 

modernizáciu školských objektov. Zoznam oblastí na 

poskytnutie dotácie podľa prvej vety zverejňuje minis-

terstvo na svojom webovom sídle. 

(2) Dotáciu na činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „akti-

vity”) možno poskytnúť po splnení podmienok podľa 

tohto zákona a podľa osobitného predpisu23i) žiadate-

ľom, ktorými sú: 

a) zriaďovatelia škôl a školských zariadení, okrem 

zriaďovateľa školy a školského zariadenia, ktorým je 

okresný úrad v sídle kraja, 

b) občianske združenia,23j) nadácie23k) a neziskové or-

ganizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

služby23l) alebo štátom uznaná cirkev alebo nábožen-

ská spoločnosť,23m) ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a 

školských zariadení a podieľajú sa na výchove a 

vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach 

alebo v spolupráci so školou alebo školským zaria-

dením, 

c) fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní 

aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v 

škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek naj-

menej 18 rokov, 

d) právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňo-

vaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní 

v škole alebo v školskom zariadení. 

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť na 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočto-

vých rokov, 

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajú-

cich rozpočtových rokoch. 

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) 

podáva žiadateľ písomne bez výzvy v priebehu kalen-

dárneho roka alebo na základe výzvy na predloženie žia-

dosti najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy. 

(5) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle 

výzvu na predloženie žiadostí, a to najmenej 30 dní pred 

termínom predkladania žiadostí. Výzva na predloženie 

žiadostí obsahuje najmä 
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(5) A minisztérium a felhívást a kérelmek benyújtási ha-

tárideje előtt legalább 30 nappal közzéteszi a honlapján. 

A felhívás főleg az alábbiakat tartalmazza: 

a) a pályázat alapvető célja, a kérelmek elbírálásakor 

alkalmazott szempontok és súlyuk, 

b) a támogatási kérelem elektronikus formában,  

c) a jogosult kérelmezők köre, 

d) az adott pályázat keretében szétosztható összeg 

nagysága,  

e) az egy kérelmezőnek megítélhető legkisebb és leg-

nagyobb támogatási összeg, 

f) a kérelem formai hiányosságainak a pótlása, 

g) a kérelmek elbírálásának ütemezése. 

(6) A kérelem a kérelmezőnek alábbi azonosító adatait 

tartalmazza: 

a) jogi személy esetében 

1. a kérelmező neve, működési formája, 

2. a székhelyének címe, 

3. statisztikai száma, 

4. adószáma,  

5. képviselőjének utóneve, családi neve, akadé-

miai címe,  

b) természetes személy esetében 

1. utóneve, családi neve, születési neve, akadé-

miai címe, 

2. születési ideje, 

3. vállalkozó magánszemély esetében a vállalko-

zás helye és statisztikai száma, 

4. lakóhelyének címe. 

(7) A kérelem további tartalmi elemei: 

a) a kérelmező tevékenységi köre, 

b) az (1) bek. szerinti támogatott cél, 

c) a támogatandó tevékenység jellemzése, 

d) a tevékenység megvalósításának ideje és helye, 

e) a tevékenységben részt vevő személyek és a cél-

csoport nagysága, 

f) a tevékenység ütemezése, 

g) a tevékenység pénzügyi hátterének elemzése, 

h) annak feltüntetése, hogy a kérelmező ugyanarra a 

célra igényelt-e más közigazgatási szervtől támoga-

tást, és ha igen, milyen összegben, 

i) amennyiben szükséges önrész biztosítása, az ön-

rész igazolása, 

j) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul 

adatai kezeléséhez és közzétételéhez. 

(8) A kérelmező önrészének nagyságát a tevékenység 

megvalósításában a minisztérium a felhívásban vagy a 

támogatásnyújtási szerződésben, a támogatás nagysága 

alapján határozza meg. 

(9) Az (1) bekezdésben részletezett tevékenységek meg-

valósítására a minisztérium elsősorban az alábbiak fi-

gyelembe vételével nyújt támogatást a kérelmezőnek: 

a) a célcsoport nagysága, 

a) základný cieľ a výberové kritériá, podľa ktorých 

sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti, a ich 

váhu, 

b) formulár žiadosti v elektronickej forme, 

c) okruh oprávnených žiadateľov, 

d) výšku finančných prostriedkov určených na zve-

rejnenú výzvu, 

e) najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiada-

teľa, 

f) spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žia-

dostí, 

g) časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí. 

(6) Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, 

ktorými sú: 

a) ak ide o právnickú osobu 

1. názov a právna forma žiadateľa, 

2. adresa sídla, 

3. identifikačné číslo, 

4. daňové identifikačné číslo, 

5. meno, priezvisko a akademický titul štatutár-

neho orgánu, 

b) ak ide o fyzickú osobu 

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, akade-

mický titul, 

2. dátum narodenia, 

3. miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je 

žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, 

4. adresa trvalého pobytu. 

(7) Žiadosť ďalej obsahuje najmä 

a) predmet činnosti žiadateľa, 

b) účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1, 

c) charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú 

sa požaduje dotácia, 

d) termín a miesto uskutočnenia aktivity, 

e) počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet 

osôb, pre ktoré sa aktivita uskutočňuje, 

f) časový harmonogram uskutočňovania aktivity, 

g) analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania 

aktivity, 

h) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uve-

denú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej 

správy a v akej výške, 

i) doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa 

spoluúčasť žiadateľa vyžaduje, 

j) súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracova-

ním a zverejňovaním poskytnutých údajov. 

(8) Výšku spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovaní akti-

vity určuje ministerstvo vo výzve alebo v zmluve o po-

skytnutí dotácie z výšky poskytnutej dotácie. 

(9) Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na reali-

záciu aktivity podľa odseku 1 najmä podľa 

a) počtu osôb, pre ktoré sa uskutočňuje, 

b) využitia poznatkov získaných pri uskutočňovaní 

aktivity vo výchove a vzdelávaní, 



29 

 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

b) a tevékenység megvalósítása által szerzett ismere-

teknek az oktató-nevelő munkában történő hasznosí-

tása, 

c) a tevékenység területi hatálya,  

d) a kérelmező az előző időszakban a megjelölt célra 

már kapott-e támogatást. 

(10) A kérelmeket a minisztérium tanácsadó szerveként 

létrehozott bizottság bírálja el. A bizottság legalább há-

romtagú. A bizottsági tag vagy hozzátartozója23n) nem 

lehet 

a) kérelmező vagy nem lehet elfogult a kérelmezővel 

szemben, 

b) a kérelmező képviselője vagy a képviseleti szerv 

tagja, 

c) a kérelmező jogi személyben tag, 

d) a kérelmezővel vagy azzal a vállalkozói szövet-

séggel, amelynek a kérelmező a tagja, nem állhat 

munkajogi viszonyban.  

(11) A bizottság a kérelmek értékelésekor függetlenül jár 

el, a kérelmeket a felhívásban közzétett és az (5) bek. 

a) pontjában foglalt kritériumok alapján bírálja el. Az 

egyes kérelmeket számmal kell ellátni, a kérelem nem 

tartalmazhat a kérelmező azonosítását lehetővé tevő ada-

tot. 

(12) A bizottság összetételére, a határozathozatal mód-

jára, a munka megszervezésére és a kérelmek elbírálása-

kor alkalmazott eljárásra vonatkozó részletes szabályo-

kat a minisztérium által kiadott szervezeti és működési 

szabályzat tartalmazza.  

(13) A támogatás megítéléséről szóló döntés alapján a 

minisztérium a támogatást elnyerő kérelmezővel írásbeli 

szerződést köt a támogatás folyósításáról. A támogatási 

szerződés főleg az alábbiakat tartalmazza: 

a) a szerződő felek (6) bek. szerinti azonosító adatai, 

b) a bank vagy külföldi bank fiókjának a neve, a ké-

relmező önálló, az állami költségvetésből származó 

pénzeszközöket fogadó bankszámlájának száma. 

c) a támogatás összege, ezen belül a bérköltségre for-

dítható összeg, 

d) a támogatott cél, 

e) a támogatás felhasználhatóságának időtartama és 

az elszámolás határideje, 

f) a fel nem használt támogatási maradvány vissza-

utalásának határideje, valamint az a minisztériumi 

számlaszám, amelyre a maradványt vissza kell 

utalni, 

g) az állami költségvetésből származó pénzeszközök 

után képződött kamat visszautalásának a határideje 

és az a minisztériumi számlaszám, amelyre a képző-

dött kamatot vissza kell utalni, 

h) a támogatás felhasználásának feltételei, melyek 

megszegése a támogatás visszautalásának kötelezett-

ségét vonja maga után23o), 

c) územnej pôsobnosti uskutočňovania aktivity a 

d) skutočnosti, či bola dotácia na požadovaný účel 

poskytnutá v predchádzajúcom období. 

(10) Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje mi-

nisterstvo ako svoj poradný orgán. Komisia má najmenej 

troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba23n) 

nesmie byť 

a) žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiada-

teľovi, 

b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu žiadateľa, 

c) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadate-

ľom, 

d) v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo v 

pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu 

podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom. 

(11) Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a 

vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na 

predloženie žiadostí podľa odseku 5 písm. a). Jednotlivé 

žiadosti musia byť očíslované a bez identifikačných úda-

jov žiadateľa. 

(12) Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, orga-

nizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žia-

dostí upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo. 

(13) Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uza-

tvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená 

dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva 

o poskytnutí dotácie obsahuje najmä 

a) identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 

6, 

b) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a 

číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na 

vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho 

rozpočtu, 

c) výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku 

finančných prostriedkov poskytovaných na mzdové 

náklady, 

d) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, 

e) lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na 

zúčtovanie dotácie, 

f) lehotu na vrátenie nevyčerpaných finančných pro-

striedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto 

finančné prostriedky poukazujú, 

g) termín poukázania výnosov z prostriedkov štát-

neho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa 

tieto finančné prostriedky poukazujú, 

h) podmienky použitia prostriedkov dotácie, ktorých 

nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia.23o) 

(14) Odseky 6 až 13 sa vzťahujú rovnako na obsah, vy-

hodnocovanie a rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie 

dotácie bez výzvy a na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 

dotácie bez výzvy. 

(15) Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadosti 

zverejňuje na svojom webovom sídle 
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(14) A (6)–(13) bek. a felhívás közzététele nélküli támo-

gatási kérelem tartalmára, értékelésére és elbírálására és 

a felhívás közzététele nélküli támogatási szerződés meg-

kötésére változatlan formában érvényesek. 

(15) A kérelem elbírálását követő 30 napon belül a mi-

nisztérium a honlapján közzéteszi 

a) azoknak a kérelmezőknek a jegyzékét, akik szá-

mára a (1) bek. szerinti tevékenységekre jóváhagyták 

a támogatást, a támogatás összegét és a támogatási 

szerződést, 

b) az elutasítás okának megjelölésével az elutasított 

kérelmezők jegyzékét,  

c) a kérelmeket elbíráló bizottság összetételét, 

d) mely esetekben és milyen indokkal változtatta 

meg a minisztérium a kérelmek elbírálására létreho-

zott bizottság javaslatát. 

(16) Külön jogszabály szerinti eljárás23p) érvényes arra 

az esetre, ha a kérelmező megsérti a pénzügyi fegyelmet. 

(17) A támogatási összegek megítélésére és felhasználá-

sára külön jogszabály vonatkozik23q). 

(18) A támogatás megítélésére a kérelmező nem tá-

maszthat jogigényt.  

(19) A jelen törvény szerint megítélt, állami támogatás-

nak23r) minősülő támogatás csak e törvénnyel és az ál-

lami támogatást szabályozó külön jogszabályokkal23s) 

összhangban nyújtható.  

(20) Ez a törvény nem érinti az információhoz való hoz-

záférés korlátozására vonatkozó, külön jogszabály sze-

rinti23t) rendelkezéseket. 

 

a) zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia 

na aktivity podľa odseku 1, a výšku poskytnutej do-

tácie a zmluvu o poskytnutí dotácie, 

b) zoznam žiadateľov, ktorým nebola dotácia schvá-

lená s uvedením dôvodu jej neschválenia, 

c) zloženie komisie zriadenej pre vyhodnocovanie 

žiadostí, 

d) informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo 

ministerstvo o schválení alebo neschválení dotácie 

inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnoco-

vanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia. 

(16) Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa 

postup podľa osobitného predpisu.23p) 

(17) Na poskytovanie a používanie prostriedkov dotácie 

sa vzťahuje osobitný predpis.23q) 

(18) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

(19) Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomo-

cou,23r) možno poskytnúť len v súlade s týmto zákonom 

a osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.23s) 

(20 Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o ob-

medzení prístupu k informáciám podľa osobitného pred-

pisu.23t) 

 

Közös, átmeneti 

és hatálytalanító rendelkezések 

 

7. § 

(1) A jogi személyiséggel rendelkező iskolák és oktatási 

létesítmények az előző évi gazdálkodásukról beszámolót 

készítenek, s azt benyújtják a fenntartójuknak. Az intéz-

ményfenntartók összevont beszámolót készítenek a 

fenntartásukban működő iskolák és oktatási létesítmé-

nyek előző naptári évi gazdálkodásáról, s azt április 15-

éig benyújtják az illetékes kerületi székhely járási hiva-

talának. A kerületi székhely járási hivatala a miniszté-

rium által megszabott határidőn belül összegező jelen-

tést készít a kerületi székhely járási hivatalának területi 

hatáskörébe tartozó intézményfenntartók gazdálkodásá-

ról. Az előző naptári évre vonatkozó összevont beszá-

molóval kapcsolatos tartalmi és formai elvárásokról a 

minisztérium január 31-ig honlapján tájékoztatja a fenn-

tartókat. 

(2) Az iskola és az oktatási létesítmény gazdálkodásáról 

készített, (1) bek. szerinti beszámoló az alábbiakat tar-

talmazza 

a) források szerinti bontásban a bevételek részlete-

zése, a kiadások részletezése, 

  Spoločné, prechodné 

a zrušovacie ustanovenia 

 

§ 7 

(1) Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, 

vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci ka-

lendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďova-

telia predložia okresnému úradu v sídle kraja do 15. ap-

ríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci ka-

lendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zria-

ďovateľskej pôsobnosti. Okresné úrady v sídle kraja 

predložia ministerstvu v lehote určenej ministerstvom 

súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov v územ-

nej pôsobnosti príslušného okresného úradu v sídle 

kraja. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za 

predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na 

svojom webovom sídle do 31. januára. 

(2) Správa o hospodárení školy a školského zariadenia 

podľa odseku 1 obsahuje 

a) analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu 

výdavkov, 

b) pre cirkevné školy a súkromné školy, stav a pohyb 

majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

c) ďalšie údaje určené ministerstvom. 
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b) az egyházi és magániskolák esetében az állami 

költségvetésből származó pénzeszközök állománya 

és mozgása,  

c) a minisztérium által meghatározott további adatok. 

(3) Az iskola és az oktatási létesítmény gazdálkodásáról 

a (2) bek. a)-c) pontok rendelkezései szerinti készített 

beszámolóhoz csatolni kell: 

a) az éves beszámolót, 

b) ha az éves beszámolót könyvvizsgáló vélemé-

nyezte, az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizs-

gálói jelentést.  

(4) Az iskolafenntartók, az iskolák vagy az oktatási in-

tézmények legkésőbb adott naptári év szeptember 30-áig 

kötelesek bejelenteni a kezdődő tanév szeptember 15-ei 

állapotának megfelelő gyermek- vagy tanulói létszámot, 

valamint a minisztériumi költségvetési fejezetből és a 

belügyminisztériumi költségvetési fejezetből az iskolák-

nak és az oktatási intézményeknek járó támogatás és a 

személyi jövedelemadóból származó bevételek önkor-

mányzatoknak történő költségvetési leosztásához szük-

séges további adatokat. Az adatszolgáltatás ezen adatok-

nak a Gyermekek, tanulók és hallgatók központi nyil-

vántartásába, az Iskolák, oktatási intézmények, kihelye-

zett osztályok és fenntartók központi nyilvántartásába 

vagy a Pedagógiai alkalmazottak, szakalkalmazottak és 

egyéb iskolai, illetve oktatási intézményi alkalmazottak 

központi nyilvántartásába történő közvetlen bevitelével 

vagy ezen adatoknak és a nevezett nyilvántartások vagy 

referenciaadat-nyilvántartások adatainak összehangolá-

sával történik. 

(5) A 2013. évi és az azt követő évekre szóló állami költ-

ségvetésben a regionális szervezettségű oktatás 3. § (2) 

és (3) bek. szerinti finanszírozására elkülönített pénzesz-

közök minimális nagysága az állami, az egyházi és a ma-

gániskolákban a folyó tanév elején érvényes tanulói lét-

számnak és az előző naptári évre vonatkozó, a következő 

naptári évre várt éves infláció mértékével megemelt éves 

átlagos ráfordításoknak a szorzata. Az éves átlagos rá-

fordítások a jóváhagyott minisztériumi költségvetési fe-

jezetben és belügyminisztériumi költségvetési fejezet-

ben szereplő, a 3. § (2) és (3) bek. szerinti célokra fordít-

ható kiadási előirányzat és az állami, egyházi és magán-

iskolákban folyó tanév elején érvényes tanulói létszám-

nak a hányadosa.  

(6) A beterjesztett adatok és az állami költségvetésről 

szóló törvény szerint rendelkezésre álló forrásmennyi-

ség alapján az állami költségvetésről szóló törvény ha-

tályba lépését követő 30 napon belül a minisztérium a 

honlapján közzéteszi a támogatási adatokat, valamint a 

költségvetési forrásoknak az egyes fenntartók között a 

4. §, az 5-6.b § rendelkezései szerinti leosztásakor alkal-

mazott eljárást.  

(3) K správe o hospodárení školy a školského zariadenia 

podľa odseku 2 písm. a) až c) sa pripája 

a) ročná účtovná závierka, 

b) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola 

audítorom overená. 

(4) Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú 

povinní poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka 

počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru za-

čínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na 

rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva a 

ministerstva vnútra pre školy a školské zariadenia a na 

účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z prí-

jmov obciam. Tieto údaje poskytujú priamym vložením 

do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, Cen-

trálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných 

pracovísk a zriaďovateľov alebo do Centrálneho registra 

pedagogických zamestnancov, odborných zamestnan-

cov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení 

alebo synchronizáciou údajov s údajmi v týchto regis-

troch alebo v referenčných registroch. 

(5) V štátnom rozpočte na rok 2013 a v ďalších rokoch 

sa na financovanie regionálneho školstva podľa § 3 ods. 

2 a 3 vyčlenia finančné prostriedky v objeme rovnajú-

com sa najmenej súčinu počtu žiakov vo verejných ško-

lách, cirkevných školách a súkromných školách na za-

čiatku bežného školského roka a priemerného ročného 

nákladu z predchádzajúceho kalendárneho roka zvýše-

ného o očakávanú priemernú ročnú mieru inflácie v nad-

chádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným ročným 

nákladom je podiel celkového objemu bežných výdav-

kov rozpočtovaných v schválenom rozpočte kapitoly mi-

nisterstva a kapitoly ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 

2 a 3 a počtu žiakov vo verejných školách a neštátnych 

školách podľa stavu na začiatku bežného školského 

roka. 

(6) Ministerstvo na základe predložených podkladov a 

objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom 

o štátnom rozpočte zverejní na svojom webovom sídle 

do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona 

o štátnom rozpočte údaje a postup, ktoré boli použité pri 

rozpise finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 

4, § 5 až 6b. 

(7) Celkový objem finančných prostriedkov na bežné 

výdavky vyčlenený na účely podľa § 4a až 4e, § 6b a 8c 

v kalendárnom roku je najviac 6 % z objemu finančných 

prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole 

a) ministerstva podľa § 3 ods. 2, 

b) ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3. 

(8) Vláda nariadením ustanoví 

a) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov vrá-

tane spôsobu určovania normatívov podľa § 4 ods. 1; 

pri určovaní podrobností rozpisu finančných pro-

striedkov sa zohľadní zoznam študijných odborov a 

učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu 
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(7) Az adott naptári évben a 4.a-4.e §, a 6.b és a 8.c § 

szerinti célokkal kapcsolatos folyó kiadásokra elkülöní-

tett pénzeszközök összesen nem haladhatják meg 

a) a minisztériumi költségvetési fejezetben a 3. § 

(2) bek. szerinti, 

b) a belügyminisztériumi költségvetési fejezetben a 

3. § (3) bek. szerinti folyó kiadási előirányzat 6%-át. 

(8) A kormány rendeletben szabályozza 

a) a pénzeszközök leosztásának részleteit, beleértve 

a 4. § (1) bek. szerinti normatíva meghatározásának 

a módját; a leosztás részletes szabályozásakor az il-

letékesek figyelembe veszik azokat a tanulmányi 

szakokat és szakmákat, amelyek esetében a szakkép-

zésben részt vevők száma meghaladja a külön jog-

szabály24ba) szerinti munkaerő-piaci igényt, és azokat 

a tanulmányi szakokat, valamint szakképzési szako-

kat, melyeken a munkaerő-piaci szükségleteknél ke-

vesebb a végzősök létszáma, 

b) a 4.a § szerinti pénzeszközök elosztásának részle-

teit, 

c) a pénzeszközök 5. § (1)-(5) bekezdései szerinti le-

osztásának részleteit és a kiutalásra kerülő pénzesz-

közök mennyiségi meghatározásának módját, 

d) a 4.ae § szerinti oktatási utalványok felhasználá-

sának részleteit, ideértve a szabadidős tevékenységet 

szervező iskolák és oktatási intézmények esetében 

azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyek finan-

szírozása az oktatási utalványok révén történik, 

e) a garantált minimális támogatás meghatározásá-

nak a részleteit, valamint annak felhasználását a 

pénzeszközök 8.a § paragrafus szerinti leosztásakor.  

(9) A minisztérium a belügyminisztérium költségvetési 

fejezetéből a kerületi székhelyen működő járási hivatal 

kérelme alapján, sürgősségtől függően támogatást nyújt-

hat a fenntartói hatáskörébe tartozó iskoláknak és okta-

tási intézményeknek a  

a) gépek, készülékek, berendezések, technikai eszkö-

zök, szerszámok és személygépjárművek vásárlá-

sára, 

b) iskolai objektumok építésére, bővítésére, korsze-

rűsítésére és felújítására. 

(10) A kerületi székhelyek járási hivatalai fenntartásá-

ban működő iskoláknak és oktatási létesítményeknek a 

4-6.b § és a 8.c § rendelkezései alapján juttatott összeg 

nem lépheti túl az előírt költséghatárt. 

(11) A 4.a-4.d § és a 8.c § rendelkezéseinek figyelembe 

vételével megítélt támogatás összegéről a kerületi szék-

hely járási hivatala a rendelkezésre álló pénzeszközök 

leosztásáról hozott minisztériumi döntést követő 15 na-

pon belül tájékoztatja az iskolák és oktatási létesítmé-

nyek fenntartóit. 

(12) Az iskolafenntartó a kerületi székhely járási hiva-

tala értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon be-

lül 

práce a zoznam študijných odborov a učebných od-

borov s nedostatočným počtom absolventov pre po-

treby trhu práce podľa osobitného predpisu,24ba) 

b) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov 

podľa § 4a, 

c) podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov a po-

stup pri určovaní objemu finančných prostriedkov 

podľa § 5 ods. 1 až 5, 

d) podrobnosti využitia vzdelávacích poukazov 

podľa § 4ae vrátane vymedzenia okruhu aktivít škôl 

a školských zariadení vytvárajúcich záujmové vzde-

lávanie financovaných prostredníctvom vzdeláva-

cích poukazov, 

e) podrobnosti určovania garantovaného minima a 

jeho použitia pri prideľovaní finančných prostried-

kov zriaďovateľom podľa § 8a. 

(9) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva 

vnútra na žiadosť okresného úradu v sídle kraja pre školy 

a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby 

na 

a) nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ná-

radia a osobných automobilov, 

b) výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 

školských objektov. 

(10) Finančné prostriedky pridelené školám a školským 

zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného 

úradu v sídle kraja podľa § 4 až 6b a § 8c sa zabezpečujú 

v rámci limitu výdavkov. 

(11) Okresný úrad v sídle kraja oznámi, najneskôr do 15 

dní od pridelenia finančných prostriedkov minister-

stvom, zriaďovateľom škôl a školských zariadení výšku 

pridelených finančných prostriedkov podľa § 4a až 4d a 

§ 8c. 

(12) Zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení 

oznámenia okresného úradu v sídle kraja 

a) rozpíše finančné prostriedky pridelené minister-

stvom podľa § 4a až 4d a § 8c pre jednotlivé školy a 

školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsob-

nosti a 

b) oznámi okresnému úradu v sídle kraja výšku roz-

písaných finančných prostriedkov podľa § 8c jednot-

livým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

(13) Okresný úrad v sídle kraja rozpíše finančné pro-

striedky pridelené ministerstvom podľa § 4a až 4d a § 8c 

pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zria-

ďovateľskej pôsobnosti do 15 dní od pridelenia finanč-

ných prostriedkov ministerstvom. 

(14) Ministerstvo alebo ministerstvo vnútra prostredníc-

tvom okresného úradu v sídle kraja poskytne z kapitoly 

ministerstva alebo z kapitoly ministerstva vnútra na žia-

dosť zriaďovateľa školy1) podanej okresnému úradu v 

sídle kraja v priebehu kalendárneho roka finančné pro-

striedky 
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a) a fenntartásában működő iskolák és oktatási léte-

sítmények között leosztja a 4.a-4.d § és a 8.c § ren-

delkezéseinek figyelembe vételével a minisztérium 

által megítélt pénzeszközöket, és 

b) tájékoztatja a kerületi székhely járási hivatalát ar-

ról, 8.c § rendelkezéseinek figyelembe vételével ho-

gyan osztotta le a fenntartásában működő iskolák kö-

zött a rendelkezésére álló pénzeszközöket. 

(13) A minisztérium által a 4.a-4.d § és a 8.c § rendelke-

zéseinek figyelembe vételével megítélt összeget a kerü-

leti székhely járási hivatala a minisztériumi döntést kö-

vető 15 napon belül osztja szét a fenntartásában működő 

iskolák és oktatási létesítmények között. 

(14) Az illetékes kerületi székhely járási hivatala közve-

títésével benyújtott iskolafenntartói1) kérelem alapján a 

minisztérium a minisztérium költségvetési fejezetéből 

vagy a belügyminisztérium költségvetési fejezetéből a 

kerületi székhely járási hivatala útján az év folyamán az 

alábbi célokra ítél meg támogatást: 

a) végkielégítésre, az alkalmazott havi átlagbérének 

kétszeres összegében a munkaviszony legelső meg-

szűnésekor külön jogszabályi előírások szerinti21) 

igény létrejöttét követően, 

b) a pedagógusokról és a szakalkalmazottakról való 

gondoskodással összefüggésben külön jogszabály 

szerint24f) e személyeknek az influenza és a hepatitisz 

A és B elleni oltóanyag térítésére.  

(15) A kerületi székhely járási hivatala adatokat szolgál-

tat a minisztériumnak, melyek szükségesek a jelen tör-

vényben megszabott döntéshozatali, irányító és ellen-

őrző tevékenységek minisztérium által előírt határidős 

teljesítésének költségvetéséhez, finanszírozásához. A 

részletes adatszolgáltatás feltételeit és formáját a minisz-

térium közli a kerületi székhely járási hivatalával. 

(16) A kerületi székhely járási hivatala adatokat szolgál-

tat a minisztériumnak a kérvényekről a 4.aa, 4.c, 4.d §, a 

7. § (9) és (14) bek., valamint a 8.c § szerint a miniszté-

rium által megszabott határidőkben. A részletes adat-

szolgáltatás feltételeit és formáját a minisztérium közli a 

kerületi székhely járási hivatalával. 

(17) Az egészségügyi intézmények mellett működő is-

kolákra a 4.a – 4.e §-ok nem vonatkoznak. 

(18) A minisztérium adott naptári évben csökkenti az is-

kolarendszerű képzésnek minősülő oktatást végző is-

kola1) fenntartója számára a 4. § alapján járó pénzkeretet, 

ha az állami tanfelügyelet ellenőrzéséről készült utolsó 

jelentés azt állapította meg, hogy 

a) az intézményi oktatási program nincs összhangban 

az állami oktatási programmal, 

b) az iskolai osztályokban a tanulói létszám maga-

sabb a külön jogszabály24fa) által előírtnál, vagy 

c) az intézményi oktatási program keretében az isko-

lákban oktatott tantárgyak kevesebb, mint 70%-át 

oktatta szakképzett tanerő. 

a) na odchodné v sume dvojnásobku priemerného 

mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení 

pracovného pomeru po nadobudnutí nároku podľa 

osobitného predpisu,21) 

b) súvisiace so starostlivosťou o pedagogického za-

mestnanca a odborného zamestnanca na úhradu vak-

cíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a 

B podľa osobitného predpisu.24f) 

(15) Okresný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu 

údaje potrebné na účely rozpočtovania, financovania, 

rozhodovania, riadiacej činnosti a kontrolnej činnosti 

podľa tohto zákona v lehotách určených ministerstvom. 

Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich po-

skytnutia oznámi ministerstvo okresnému úradu v sídle 

kraja. 

(16) Okresný úrad v sídle kraja predkladá ministerstvu 

údaje zo žiadostí podľa § 4aa, § 4c, § 4d, § 7 ods. 9 a 14 

v lehotách určených ministerstvom. Podrobnosti o poža-

dovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi mi-

nisterstvo okresnému úradu v sídle kraja. 

(17) Na školy pri zdravotníckych zariadeniach sa ne-

vzťahujú § 4a až 4e. 

(18) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy,1) v ktorej 

sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povo-

lanie, objem finančných prostriedkov pridelený podľa § 

4 na príslušný kalendárny rok, ak v poslednej správe o 

výsledku školskej inšpekcie vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

a) bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho pro-

gramu so štátnym vzdelávacím programom, 

b) bol zistený vyšší počet žiakov v triede, ako usta-

novuje osobitný predpis,24fa) alebo 

c) bolo zistené nižšie ako 70% zabezpečenie odbor-

nosti vyučovania jednotlivých predmetov v rámci 

školského vzdelávacieho programu. 

(19) Ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy normatívny 

príspevok na príslušný kalendárny rok o 15% za zistené 

nedostatky podľa odseku 18 v závislosti od počtu mesia-

cov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené. 

Do počtu mesiacov sa započítavajú mesiace od mesiaca, 

ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli nedostatky zis-

tené, do mesiaca, v ktorom boli nedostatky odstránené. 

Ak škola odstráni nedostatky v mesiaci, v ktorom boli 

nedostatky zistené, ministerstvo zníži zriaďovateľovi 

školy normatívny príspevok za jeden mesiac. 

(20) Štátna školská inšpekcia písomne oznámi zistené 

nedostatky podľa odseku 18 zriaďovateľovi školy a mi-

nisterstvu. Štátna školská inšpekcia začne následnú kon-

trolu odstránenia zistených nedostatkov do 15 dní od do-

ručenia správy o splnení opatrení na odstránenie ziste-

ných nedostatkov. Odstránenie nedostatkov oznámi 

Štátna školská inšpekcia ministerstvu do 5 pracovných 

dní od prerokovania správy z vykonanej následnej kon-

troly odstránenia zistených nedostatkov. 
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(19) A (3) bek. szerinti hiányosságok miatt az iskola 

fenntartójának adott naptári évre járó normatív hozzájá-

rulás összegét a minisztérium 15%-kal csökkenti azok-

nak a hónapoknak a számától függően, ameddig az érin-

tett a hiányosságokat meg nem szünteti. A hónapok szá-

mítása a hiányosságok észlelését követően kezdődő hó-

nappal kezdődik, és addig a hónapig tart, amíg az érintett 

a hiányosságot megszünteti. Ha az iskola a hiányosságot 

annak észlelése hónapjában megszünteti, a csökkentett 

normatív hozzájárulást a minisztérium egy hónapig fo-

lyósítja. 

(20) Az Állami Tanfelügyelet a feltárt, a (18) bek. sze-

rinti hiányosságokról írásban tájékoztatja az iskolafenn-

tartót és a minisztériumot. Az Állami Tanfelügyelet a 

megállapított hiányosságok felszámolására irányuló in-

tézkedések teljesítéséről szóló jelentés kézhez vételét 

követő 15 napon belül megkezdi a megállapított hiá-

nyosságok felszámolásának ellenőrzését. Az Állami 

Tanfelügyelet az ellenőrzés elvégzéséről szóló jelentés 

megvitatását követő 5 munkanapon belül értesíti a mi-

nisztériumot a hiányosságok felszámolásáról. 

 

7.a §  

Adatszolgáltatás a jövedelemadó-bevételek 

községeknek történő leosztása és átutalása céljaira 

(1) A jövedelemadó-bevételek külön jogszabály sze-

rinti24d) községeknek történő leosztása és átutalása célja-

ira a következő naptári évre adatgyűjtés történik az 

alábbi létszámokról: 

a) a művészeti alapiskolában egyénileg vagy csopor-

tosan képzett diákok létszámáról, ötéves kortól leg-

feljebb a 25. életév betöltéséig, a kezdődő tanév 

szeptember 15-ei állapotának megfelelően; az egy-

házi iskolákban és magániskolákban a 15. életévig,  

b) az óvodát látogató gyermekek létszámáról a kez-

dődő tanév szeptember 15-ei állapota szerint, 

c) a nyelviskolát látogató tanköteles hallgatók létszá-

máról legfeljebb a 25. életév betöltéséig, a kezdődő 

tanév szeptember 15-ei állapota szerint; egyházi is-

kolákban és magániskolákban a gyermeklétszám a 

15. életév betöltéséig,  

d) a nevelési tanácsadói és megelőzési oktatási léte-

sítményekben az előző tanévben ellátott gyermekek 

létszámáról, akiknek szolgáltatásokat nyújtottak; az 

újonnan alapított nevelési tanácsadói és megelőzési 

oktatási létesítményekben a kezdődő tanév szeptem-

ber 15-ei állapota szerinti gyermeklétszám; az egy-

házi és a magán oktatási intézményekben a gyermek-

létszám a 15. életév betöltéséig,  

e) a speciális nevelőintézetekben az előző tanév tény-

leges napi átlagos gyermeklétszáma; az újonnan ala-

pított speciális nevelőintézetekben a kezdődő tanév 

gyermeklétszáma a szeptember 15-ei állapot szerint; 

  § 7a 

Zber údajov na účely rozdeľovania 

a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam 

(1) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane 

z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa 

osobitného predpisu24d) sa zbierajú údaje o počte 

a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania 

od piatich rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. 

roku veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho 

školského roka; v cirkevných školách a v súkrom-

ných školách žiakov do 15 rokov veku, 

b) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka, 

c) poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia po-

vinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25. 

roku veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho 

školského roka; v cirkevných školách a v súkrom-

ných školách poslucháčov do 15 rokov veku,  

d) detí v školských zariadeniach výchovného pora-

denstva a prevencie v predchádzajúcom školskom 

roku, ktorým boli poskytnuté služby; v novovznik-

nutých školských zariadeniach výchovného poraden-

stva a prevencie detí podľa stavu k 15. septembru za-

čínajúceho školského roka; v cirkevných školských 

zariadeniach a v súkromných školských zariadeniach 

detí do 15 rokov veku, 

e) detí v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa 

skutočného priemerného denného počtu detí v pred-

chádzajúcom školskom roku; v novovzniknutých 

špeciálnych výchovných zariadeniach detí podľa 

stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; 
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egyházi és magán intézményekben a gyermeklét-

szám a 15. életév betöltéséig, 

f) a speciális nevelési-oktatási igényű gyermekek 

egészségügyi intézményekben fenntartott óvodáinak 

tényleges napi átlagos gyermeklétszáma az előző 

tanévben; a speciális nevelési-oktatási igényű gyer-

mekek részére egészségügyi intézményekben újon-

nan alapított óvodákban a kezdődő tanév szeptember 

15-ei állapota szerinti gyermeklétszám, 

g) az egészségügyi intézményekben működő iskolai 

klubok tényleges napi átlagos gyermeklétszáma az 

előző tanévben; egészségügyi intézményben újonnan 

alapított iskolai klub esetén a kezdődő tanév szept-

ember 15-ei állapotának megfelelő gyermeklétszám, 

h) az iskolai gyerekklubokat látogató nulladik – ötö-

dik évfolyamos alapiskolás tanulók létszáma a kez-

dődő tanév szeptember 15-ei állapotának megfele-

lően, 

i) az iskolai diákotthonok gyermeklétszáma a kez-

dődő tanév szeptember 15-ei állapota szerint; egy-

házi oktatási létesítményben és magán oktatási léte-

sítményben a gyermeklétszám a 15. életév betölté-

séig; 

j) az alapiskolák, a speciális nevelési-oktatási igényű 

alapiskolák, az ötéves gimnáziumok, a nyolcéves 

gimnáziumok és nyolcéves konzervatóriumok összes 

tanulójának összlétszáma a kezdődő tanév szeptem-

ber 15-ei állapota szerint a községi fenntartású, az ál-

lam által elismert egyház vagy vallási közösség, il-

letve más jogi személy vagy természetes személy ál-

tal fenntartott iskolában, amennyiben a község terü-

letén működik iskolai étkeztetési létesítmény; egy-

házi oktatási létesítményben és magán oktatási léte-

sítményben a tanulólétszám a 15. életév betöltéséig, 

k) az alapiskolák, a speciális nevelési-oktatási igényű 

alapiskolák összes tanulójának összlétszáma a kez-

dődő tanév szeptember 15-ei állapota szerint a kerü-

leti székhely járási hivatala fenntartásában lévő in-

tézményekben, ha ezen iskoláknak nincs a község te-

rületén önálló iskolai étkezdéje, és a tanulók a köz-

ség, az állam által elismert egyház vagy vallási kö-

zösség, illetve más jogi vagy természetes személy 

hatáskörébe tartozó iskolai étkezdében étkeznek, 

l) a községi fenntartású alapiskolát látogató tanulók 

létszáma a kezdődő tanév szeptember 15-ei állapotá-

nak megfelelően, 

m) a sajátos oktatási-nevelési igényű gyermekekről 

az óvodákban a kezdődő tanév szeptember hónapjá-

nak 15. napi állapota szerint. 

(2) Az adatszolgáltatás (1) bekezdés szerinti adatgyűj-

tési gyermek- és tanulói létszámába beszámolandó min-

den gyermek, tanuló és hallgató, akit az iskola igazgató-

jának vagy az oktatási intézmény igazgatójának döntése 

v cirkevných školských zariadeniach a v súkrom-

ných školských zariadeniach detí do 15 rokov veku, 

f) detí v materských školách pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníc-

kom zariadení podľa skutočného priemerného den-

ného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; 

v novovzniknutých materských školách pre deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri 

zdravotníckom zariadení detí podľa stavu k 15. sep-

tembru začínajúceho školského roka, 

g) detí v školských kluboch detí pri zdravotníckom 

zariadení podľa skutočného priemerného denného 

počtu detí v predchádzajúcom školskom roku; v no-

vovzniknutých školských kluboch detí pri zdravot-

níckom zariadení detí podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka, 

h) žiakov v školských kluboch detí z nultého až pia-

teho ročníka základnej školy podľa stavu k 15. sep-

tembru začínajúceho školského roka, 

i) detí školských internátov podľa stavu k 15. sep-

tembru začínajúceho školského roka; v cirkevných 

školských zariadeniach a v súkromných školských 

zariadeniach detí do 15 rokov veku; 

j) všetkých žiakov základných škôl, základných škôl 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, päťročných gymnázií, osemročných 

gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu 

k 15. septembru začínajúceho školského roka v zria-

ďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby, ak je na území obce zria-

dené zariadenie školského stravovania; v cirkevných 

školách a v súkromných školách žiakov do 15 rokov 

veku, 

k) všetkých žiakov základných škôl a základných 

škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-

cími potrebami podľa stavu k 15. septembru začína-

júceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti 

okresného úradu v sídle kraja, ak tieto školy nemajú 

na území obce zriadené vlastné zariadenie školského 

stravovania a žiaci sa stravujú v zariadeniach škol-

ského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spo-

ločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby, 

l) žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septem-

bru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce, 

m) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-

trebami v materskej škole podľa stavu k 15. septem-

bru začínajúceho školského roka. 

(2) Na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu 

detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a po-

slucháči prijatí do školy alebo do školského zariadenia 
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alapján24g) felvettek az iskolába vagy oktatási intéz-

ménybe.  

(3) A gyermek életkora meghatározása szempontjából 

döntő dátum annak a naptári évnek a január 1-jei napja, 

amelyben az (1) bekezdés szerinti adatgyűjtés megvaló-

sul.  

(4) Az adóbevételek községeknek történő leosztása és át-

utalása céljából a művészeti alapiskola tanulóját, a 

nyelviskola hallgatóját, az óvodába vagy oktatási intéz-

ménybe járó gyermeket az (1) és (2) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatásba kizárólag csak egy művészeti alapis-

kola, nyelviskola, óvoda vagy oktatási intézmény alapí-

tója veheti fel, egy művészeti alapiskolában, egy nyelv-

iskolában, egy óvodában vagy egy oktatási létesítmény-

ben.  

(5) Ha az iskolai gyermekklubot látogató gyermek, a 

művészeti alapiskola tanulója, a nyelviskola hallgatója, 

az óvodát látogató gyermek, a nevelési-megelőzési ta-

nácsadó oktatási létesítményét látogató gyermek vagy a 

nagykorú személy több iskolát vagy több azonos fajtájú 

oktatási létesítményt is látogat, a gyermek, tanuló vagy 

hallgató törvényes képviselője, az intézeti ellátást 

nyújtó, a nevelési intézkedést végrehajtó, a halaszthatat-

lan intézkedést végrehajtó vagy védő nevelést biztosító, 

a fogvatartást vagy szabadságvesztés-büntetést végre-

hajtó intézet képviselője, illetve a nagykorú személy írá-

sos becsületbeli nyilatkozatot tesz az egyik, azonos faj-

tájú illetékes iskolának vagy oktatási létesítménynek a 

gyermek, tanuló, hallgató (1) bek. a)-d) pontja szerinti 

adatszolgáltatásba való felvé¬tele érdekében (a további-

akban „becsületbeli adatszolgáltatási nyilatkozat”). A 

becsületbeli adatszolgáltatási nyilatkozatot az érintett is-

kola vagy oktatási létesítmény igazgatója továbbítja a 

fenntartónak. A becsületbeli adatszolgáltatási nyilatko-

zat tartalmazza 

a) a gyermek, tanuló, hallgató azonosító adatait; a 

családi és utónevét, születése dátumát és helyét, lak-

címét és tartózkodása jellegét, 

b) a törvényes képviselő azonosító adatait, ha kis-

korú személyről van szó, az intézeti ellátást nyújtó, a 

nevelési intézkedést végrehajtó, a halaszthatatlan in-

tézkedést végrehajtó vagy védő nevelést biztosító, a 

fogvatartást vagy szabadságvesztés-büntetést végre-

hajtó intézet képviselőjének azonosító adatait, ha 

hozzájárult az adatgyűjtésbe történő felvételéhez; 

családi és utónév, lakcím, a tartózkodás formája, 

elérhetőség,  

c) adatok az iskoláról vagy oktatási létesítményről, 

melyet a gyermek, a tanuló vagy a hallgató látogatni 

fog; az iskola vagy oktatási létesítmény neve és 

d) a nyilatkozat, hogy az adatgyűjtési hozzájárulást 

csak egy, azonos fajtájú iskolának vagy oktatási léte-

sítménynek adták meg.  

na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa 

školského zariadenia.24g) 

(3) Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a 

poslucháča podľa odseku 1 je 1. január kalendárneho 

roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.  

(4) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane 

obciam môže žiaka základnej umeleckej školy, poslu-

cháča jazykovej školy a dieťa materskej školy alebo 

školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 uviesť do 

zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej 

školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského 

zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej 

jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom 

školskom zariadení.  

(5) Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej ume-

leckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej 

školy, dieťa školského zariadenia výchovného poraden-

stva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac 

škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zá-

konný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zá-

stupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná staros-

tlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo 

ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu od-

ňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné 

čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému 

školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie 

dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa 

odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 (ďalej len „čestné 

vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber 

údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského 

zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber 

údajov obsahuje 

a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslu-

cháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narode-

nia, adresu pobytu a druh pobytu, 

b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak ne-

jde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v kto-

rom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné 

opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná vý-

chova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slo-

body, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu 

údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh po-

bytu, kontaktný údaj, 

c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré 

dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov 

školy alebo školského zariadenia a 

d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu úda-

jov poskytli len jednej škole alebo jednému škol-

skému zariadeniu rovnakého druhu. 

(6) Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení sú po-

vinní oznámiť obci údaje podľa odsekov 1 až 5 najne-

skôr do 25. septembra kalendárneho roka za školy a 

školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej 

obce. 
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(6) Az iskolák és oktatási létesítmények fenntartói24ca) 

kötelesek az (1)-(5) bekezdés szerinti adatokat legké-

sőbb a naptári év szeptember 25. napjáig kötelesek je-

lenteni a községnek minden iskola és oktatási létesít-

mény esetén, amelynek székhelye az adott község terü-

letén van.  

(7) Az (1)- (5) bekezdés szerinti adatokat 

a) a község köteles benyújtani legkésőbb a naptári év 

októberének 5. napjáig az illetékes kerületi székhely 

járási hivatalának a területén székhellyel rendelkező 

minden iskoláról és oktatási létesítményről,  

b) a kerületi székhely járási hivatala pedig köteles a 

hatáskörébe eső községek adatait a minisztériumnak 

továbbítani legkésőbb a naptári év októberének 15. 

napjáig.  

(8) Az adatszolgáltatásban kért adatok és benyújtásuk 

formai követelményeinek részleteit a minisztérium az is-

kolák és oktatási létesítmények alapítóival és a közsé-

gekkel minden évben legkésőbb augusztus 31-éig közli.  

(9) A jövedelemadó-bevételek községeknek történő le-

osztásából származó bevétel szabadidő-központok célja-

ira fordítható részének kiszámításakor a községben ál-

landó lakhellyel rendelkező, 5-14 éves lakosainak lét-

számát kell használni, mégpedig azon naptári év január 

1-jei állapotának megfelelően, amelyben az adatgyűjtés 

történik.  

 

(7) Údaje podľa odsekov 1 až 5 je 

a) obec povinná poskytnúť za všetky školy a školské 

zariadenia so sídlom na jej území príslušnému okres-

nému úradu v sídle kraja najneskôr do 5. októbra ka-

lendárneho roka, 

b) okresný úrad v sídle kraja povinný oznámiť za 

obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 

15. októbra kalendárneho roka.  

(8) Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich po-

skytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a 

školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 

31. augusta.  

(9) Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov ob-

ciam sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte 

obyvateľov obce od päť rokov veku do 14 rokov veku s 

trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru 

kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

 

8. § 

(1) Az e törvényben foglaltak betartását a minisztérium 

és a kerületi székhelyek járási hivatalai felügyelik. 

(2) A minisztérium és a kerületi székhelyek járási hiva-

talai e feladatuk ellátása során 

a) ügyelnek a finanszírozás átláthatóságára, és ellen-

őrzik az állami iskolák, az egyházi iskolák, a magán-

iskolák és az állami oktatási létesítmények finanszí-

rozása során alkalmazott módszerek és eljárások he-

lyességét, 

b) ellenőrzik az óvodák2b) 6.b § szerinti finanszíro-

zása során alkalmazott módszerek és eljárások he-

lyességét, 

c) ellenőrzik a 7. § (4) szerint a minisztériumnak be-

jelentett óvodai és iskolai gyermek- és tanulói létszá-

mok helytállóságát, valamint a 7. § (4) bekezdésében 

megjelölt adatszolgáltatási határidők betartását,  

d) ellenőrzik a szabadidős foglalkozások 4.ae § sze-

rinti finanszírozása során alkalmazott módszerek és 

eljárások helyességét, 

e) ellenőrzik a művészeti alapiskolák tanulói, a 

nyelviskolák hallgatói, valamint az óvodákban és ok-

tatási létesítményekben nevelt gyermekek létszá-

mára vonatkozó és a 7.a § szerint a minisztériumnak 

bejelentett adatok helytállóságát, valamint a 7. § 

(12) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatási határ-

idők betartását, 

  § 8 

(1) Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú 

ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja. 

(2) Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja pri výkone 

dohľadu 

a) sledujú prehľadnosť financovania a kontrolujú 

správnosť použitia metód a postupov pri financovaní 

verejných škôl, cirkevných škôl, súkromných škôl a 

štátnych školských zariadení, 

b) kontrolujú správnosť použitia metód a postupov 

pri financovaní materských škôl2b) podľa § 6b, 

c) kontrolujú správnosť údajov o počtoch detí štát-

nych materských škôl a štátnych školských zariadení 

a žiakov škôl poskytovaných ministerstvu podľa § 7 

ods. 4 a dodržiavanie lehôt určených na ich predlo-

ženie v § 7 ods. 4, 

d) kontrolujú správnosť použitia metód a postupov 

pri financovaní záujmového vzdelávania podľa § 

4ae, 

e) kontrolujú správnosť údajov o počtoch žiakov zá-

kladných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových 

škôl a detí materských škôl a školských zariadení po-

skytovaných ministerstvu podľa § 7a a dodržiavanie 

lehôt určených na ich predloženie v § 7a a 

f) účel použitia poskytnutých finančných prostried-

kov podľa tohto zákona. 
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f) a jelen törvény szerint nyújtott pénzeszközök fel-

használásának célját. 

(3) Felügyeleti feladataik ellátása során a minisztérium 

és a kerületi székhelyek járási hivatalai külön jogszabály 

szerint25) járnak el.  

 

3) Ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja pri výkone 

dohľadu postupujú podľa osobitného predpisu.25) 

 

8.a § 

A 4. § (1) bekezdés szerinti pénzeszközök odaítélése so-

rán az állami iskola fenntartója legalább a garantált mi-

nimális támogatási összeget megkapja. A garantált mi-

nimális támogatás összegének meghatározása úgy törté-

nik, hogy az egy tanulóra jutó normatív hozzájárulás és 

a garantált minimális támogatás keretében a folyó kiadá-

sokra meghatározott összeg az előző naptári évben az 

egy tanulóra jutó normatív hozzájárulás és a garantált 

minimális támogatás összegéig nyújtott kiegészítés ösz-

szegének legalább a 95%-át érje el.  

 

  § 8a 

Zriaďovateľ verejnej školy pri prideľovaní finančných 

prostriedkov podľa § 4 ods. 1 dostane finančné pro-

striedky najmenej vo výške garantovaného minima. Ga-

rantované minimum sa určí tak, aby objem finančných 

prostriedkov na bežné výdavky pridelený v rámci nor-

matívneho príspevku a garantovaného minima pripada-

júci na jedného žiaka bol najmenej 95% objemu pripa-

dajúceho na jedného žiaka v rámci normatívneho prí-

spevku a doplatku do garantovaného minima v predchá-

dzajúcom kalendárnom roku, najviac však do výšky ur-

čenej ministerstvom na daný kalendárny rok. 

 

8.b § 

Bírságok 

(1) A minisztérium vagy a kerületi székhely járási hiva-

tala  

a) 200 eurós bírság megfizetésére kötelezi a fenntar-

tót, ha elmulasztja a határidőket 

1. a hatáskörébe tartozó egyes iskolák naptári 

évre esedékes normatív pénzügyi eszközeinek le-

osztásában a 4. § (9) bekezdése szerinti fenntar-

tók esetében,  

2. a 4. § (10) bekezdése szerinti fenntartók eseté-

ben a normatív pénzügyi eszközök korrekcióját 

az új tanévben az egyes iskolák vonatkozásában, 

3. a 4.e § (6) bekezdése a) pontja szerinti fenntar-

tók esetében a naptári évre szóló, a szociálisan 

hátrányos környezetből származó tanulók nevelé-

sének és oktatásának minőségjavítását célzó tá-

mogatások pénzügyi eszközeinek leosztásában az 

egyes iskolák vonatkozásában,  

4. a 4.e § (6) bekezdése b) pontja szerinti fenntar-

tók esetében a naptári évre szóló, a szociálisan 

hátrányos környezetből származó tanulók nevelé-

sének és oktatásának minőségjavítását célzó tá-

mogatások pénzügyi eszközeinek korrekciójára 

az egyes iskolák vonatkozásában,  

5. a 4.a § (5) bek.-ben foglalt elszámolás beter-

jesztése során, 

6. a nevelési-oktatási támogatás pénzeszközeinek 

leosztásában a naptári évre és az egyes óvodákra 

vonatkozóan a 6.b § (6) bekezdése a) pontja sze-

rinti fenntartók esetében, 

7. a nevelési-oktatási támogatás pénzeszközeinek 

korrekciójában az új tanévre és az egyes óvo-

dákra vonatkozóan a 6.b § (6) bekezdése 

b) pontja szerinti fenntartók esetében, 

  § 8b 

Sankcie 

(1) Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží 

zriaďovateľovi 

a) pokutu 200 eur za nedodržanie lehoty určenej na 

1. rozpis normatívnych finančných prostriedkov 

na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 

9, 

2. úpravu normatívnych finančných prostriedkov 

na nový školský rok pre jednotlivé školy v zria-

ďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 

ods. 10, 

3. rozpis finančných prostriedkov pridelených 

prostredníctvom príspevku na skvalitnenie pod-

mienok výchovy a vzdelávania žiakov zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia na kalendárny 

rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsob-

nosti zriaďovateľa podľa § 4e ods. 6 písm. a), 

4. úpravu finančných prostriedkov pridelených 

prostredníctvom príspevku na skvalitnenie pod-

mienok výchovy a vzdelávania žiakov zo so-

ciálne znevýhodneného prostredia na nový škol-

ský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4e ods. 6 písm. 

b), 

5. predloženie zúčtovania podľa § 4a ods. 5, 

6. rozpis finančných prostriedkov pridelených 

prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelá-

vanie, na kalendárny rok pre jednotlivé materské 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa 

podľa § 6b ods. 6 písm. a), 

7. úpravu finančných prostriedkov pridelených 

prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelá-
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8. a gazdálkodási terv benyújtásában a kerületi 

székhelyek járási hivatalainak a 7. § (1) bekez-

dése szerint,  

9. az adatszolgáltatásban a gyermekek és tanulók, 

valamint egyéb adatok vonatkozásában a 7. § 

(4) bekezdése, vagy 

10. a pénzeszközök leosztásában a saját fenntar-

tásában lévő az iskoláknak és oktatási létesítmé-

nyeknek a 7. § (13) bek. a) pontja és (14) bek. 

szerint, 

b) 200 eurós bírság megfizetésére kötelezi a fenntar-

tót, ha nem jelenti be a pénzügyi normatíva nagysá-

gát a naptári évre vagy az új tanévre a fenntartásában 

lévő egyes iskolákra vonatkozóan a 4. § (11) bekez-

dése szerint, 

c) a magániskolákat, magán oktatási intézményeket, 

egyházi iskolákat vagy egyházi oktatási intézménye-

ket a nem a törvényben előírt módon felhasznált ösz-

szegnek megfelelő összegű bírság megfizetésére kö-

telezi, ha megszegik 

1. a normatív pénzeszközök 2. § (3) bek., 6. § (3) 

bek. vagy a 6.a § (3) bek. szerinti felhasználásá-

nak céljait, 

2. az egészségkárosult tanuló mellett tevékeny-

kedő pedagógiai asszisztensek személyi jellegű 

kiadásainak felhasználási céljait, 

3. az utaztatás támogatásának felhasználási cél-

jait, 

4. a természetben végzett fizikai aktivitási tanfo-

lyam támogatásának felhasználási céljait, 

5. a természetiskola költségtámogatásának fel-

használási céljait, 

6. a tankönyvvásárlási támogatás felhasználási 

céljait, 

7. a tanulók kimagasló eredményei támogatásá-

nak felhasználási céljait, 

8. a vészhelyzetek elhárítására előirányzott támo-

gatás felhasználási céljait, 

9. szociálisan hátrányos helyzetű tanulók neve-

lési és oktatási körülményeinek javítására elő-

irányzott támogatás felhasználási céljait, 

10. a végkielégítést szolgáló pénzeszközök fel-

használási céljait, 

11. az iskolarendszerű képzésnek minősülő okta-

tást végző iskola1) pedagógiai és szakalkalmazot-

tairól való gondoskodásnak az influenza elleni ol-

tás, valamint a hepatitisz A és B típusa elleni ol-

tóanyag árának megtérítése formájában megnyil-

vánuló költségeinek felhasználási céljait, 

d) az iskolákat vagy oktatási intézményeket a nem a 

célokban meghatározott módon felhasznált összeg-

nek megfelelő összegű bírság megfizetésére kötelezi  

1. a szabadidős képzéshez nyújtott hozzájárulás-

ból, 

vanie, na nový školský rok pre jednotlivé mater-

ské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďova-

teľa podľa § 6b ods. 6 písm. b),  

8. predloženie správy o hospodárení okresnému 

úradu v sídle kraja podľa § 7 ods. 1, 

9. predloženie údajov o počtoch detí alebo žiakov 

a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4 alebo 

10. rozpis finančných prostriedkov školám a 

školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti podľa § 7 ods. 12 písm. a) a ods. 13, 

b) pokutu 200 eur za neoznámenie výšky normatív-

nych finančných prostriedkov na kalendárny rok 

alebo na nový školský rok pre jednotlivé školy v zria-

ďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 

11, 

c) súkromnej školy, súkromného školského zariade-

nia, cirkevnej školy alebo cirkevného školského za-

riadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá 

sume použitej inak, ako ustanovil zákon, za nedodr-

žanie účelu použitia 

1. normatívnych finančných prostriedkov podľa 

§ 2 ods. 3, § 6 ods. 3 alebo § 6a ods. 3, 

2. finančných prostriedkov na osobné náklady 

asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným zne-

výhodnením, 

3. príspevku na dopravu, 

4. príspevku na kurz pohybových aktivít v prí-

rode, 

5. príspevku na školu v prírode, 

6. príspevku na učebnice, 

7. finančných prostriedkov za mimoriadne vý-

sledky žiakov, 

8. finančných prostriedkov na riešenie havarij-

ných situácií, 

9. príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy 

a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia, 

10. finančných prostriedkov na odchodné, 

11. finančných prostriedkov na úhradu nákladov 

súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického 

zamestnanca a odborného zamestnanca školy,1) v 

ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prí-

pravu na povolanie, na úhradu vakcíny proti 

chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B, 

d) školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške 

sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedo-

držanie účelu použitia 

1. príspevku na záujmové vzdelávanie, 

2. príspevku na špecifiká, 

3. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojo-

vých projektov, 

e) pokutu 2 000 eur za nevypracovanie správy o hos-

podárení podľa § 7 ods. 2 a 3, 
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2. az egyedi igényekhez való hozzájárulásból, 

3. a fejlesztési projektek megvalósítására folyósí-

tott összegből, 

e) 2 000 eurós bírságot szab ki a gazdálkodásról 

szóló, 7. § (2) és (3) bekezdése szerinti beszámoló 

kidolgozásának elmulasztásáért, 

f) 300-tól 2 000 euróig terjedő összegű bírságot szab 

ki a 7. § (2) és (3) bekezdése szerinti gazdálkodási 

jelentésben feltüntetett helytelen adatok miatt,  

g) 300 eurótól 33 000 euróig terjedő összegű bírságot 

szab ki a 7. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás-

ban benyújtott gyermek- vagy tanulólétszám, vala-

mint más adatok helytelensége miatt. 

(2) A minisztérium vagy a kerületi székhely járási hiva-

tala megbírságolja 

a) az iskola vagy oktatási létesítmény fenntartó-

ját24ca), ha 

1. nem szolgáltat a jövedelemadó-bevételek le-

osztásához és községeknek történő kiutalásához 

szükséges adatokat a 7.a § (1)-(5) bekezdései 

szerint, 3 000 eurós bírsággal, 

2. nem tartja meg a 7.a § (6) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási határidőt, 300 eurós bírsággal, 

vagy  

3. hamis adatokat szolgáltat a jövedelemadó-be-

vételek községeknek történő leosztása céljaira a 

7.a § (1)-(5) bekezdései szerint, 300 eurótól 

33 000 euróig terjedő bírsággal,  

b) a községet, ha 

1. nem szolgáltat a jövedelemadó-bevételek le-

osztásához és községeknek történő kiutalásához 

szükséges adatokat a 7.a § (1)-(5) bekezdései 

szerint, 3 000 eurós bírsággal, 

2. nem tartja meg a 7.a § (7) bekezdése a) pontja 

szerinti adatszolgáltatási határidőt, 300 eurós bír-

sággal, vagy  

3. hamis adatokat szolgáltat a jövedelemadó-be-

vételek leosztása és községeknek történő átuta-

lása céljaira a 7.a § (1)-(5) bekezdései szerinti, 

fenntartásában lévő iskolák és oktatási intézmé-

nyek esetében, 300 eurótól 33 000 euróig terjedő 

bírsággal.  

(3) A minisztérium vagy a kerületi székhely járási hiva-

tala a bírság összegének (1) bekezdés f) és g) pontja, 

(2) bekezdés a) pontjának harmadik alpontja, valamint a 

b) pontjának harmadik alpontja szerinti kiszabásakor fi-

gyelembe veszi a kötelességszegés mértékének súlyos-

ságát, a kötelességszegés módját és nagyságát, annak kö-

vetkezményeit és időtartamát.  

(4) A bírság kiszabása nem mentesít a bírság kiszabására 

okot adó kötelezettsége teljesítése alól. A jogellenes ál-

lapot megszüntetéséig a minisztérium vagy a kerületi 

székhely járási hivatala ismételten kiszabhat bírságot, 

f) pokutu od 300 do 2 000 eur za poskytnutie ne-

správnych údajov o výsledkoch hospodárenia v 

správe o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3, 

g) pokutu od 300 eur do 33 000 eur za poskytnutie 

nesprávnych údajov o počtoch detí alebo žiakov a 

ďalších údajov podľa § 7 ods. 4. 

(2) Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja uloží 

a) zriaďovateľovi24ca) školy alebo školského zariade-

nia za 

1. neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľo-

vanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov ob-

ciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu 3 000 eur, 

2. nedodržanie lehoty určenej na predloženie 

údajov podľa § 7a ods. 6 pokutu 300 eur alebo 

3. poskytnutie nepravdivých údajov potrebných 

na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z 

príjmov obciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu od 

300 eur do 33 000 eur, 

b) obci za 

1. neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľo-

vanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov ob-

ciam podľa § 7a ods. 1 až 5 pokutu 3 000 eur, 

2. nedodržanie lehoty určenej na predloženie 

údajov podľa § 7a ods. 7 písm. a) pokutu 300 eur 

alebo 

3. poskytnutie nepravdivých údajov potrebných 

na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z 

príjmov obciam za školy a školské zariadenia vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7a 

ods. 1 až 5 pokutu od 300 eur do 33 000 eur. 

(3) Ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja pri ur-

čení výšky pokuty podľa odseku 1 písm. f) a g) a odseku 

2 písm. a) tretieho bodu a písm. b) tretieho bodu pri-

hliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povin-

nosti, na následky takého porušenia a ich trvanie. 

(4) Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej po-

rušenie sa uložila. Ministerstvo alebo okresný úrad v 

sídle kraja môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do 

odstránenia nezákonného stavu. 

(5) O uložení pokuty podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje ten, 

kto zistil porušenie zákona. Na konanie o uložení pokuty 

podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

správnom konaní.25a) 

(6) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu. 

(7) Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 

dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

ktorým bola uložená. 

(8) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď 

ministerstvo alebo okresný úrad v sídle kraja zistili po-

rušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do 

troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 
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mégpedig a jogsértő állapot kiküszöbölésének időpont-

jáig.  

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bírságok kiszabásáról 

az dönt, aki a törvénysértést megállapította. A jelen tör-

vény alapján lefolytatásra kerülő bírságolási eljárásra az 

általános közigazgatási eljárás25a) jogszabályai vonat-

koznak.  

(6) A bírságokból származó bevétel az állami költségve-

tés bevétele. 

(7) A jelen törvény alapján kiszabott bírságok teljesítési 

határideje 30 nap azt a napot követően, hogy a határozat, 

melyben a bírságot kiszabták, jogerőre emelkedett.  

(8) A bírság attól a naptól számított egy éven belül szab-

ható ki, amikor a minisztériumnak vagy a kerületi szék-

hely járási hivatalának tudomására jutott a jelen jogsza-

bály szerinti kötelezettség megsértésének ténye, legfel-

jebb azonban a kötelezettségszegés napjától számított 

három éven belül szabható ki. 

 

8.c § 

Egyeztetési eljárás 

(1). A fenntartó kérelmére és a fenntartóval történő 

egyeztetés során a minisztérium költségvetési fejezete 

vagy a belügyminisztérium költségvetési fejezete ter-

hére módosíthatja a megítélt juttatás összegét. Egyezte-

tési eljárásnak minősül a 4. § alapján a fenntartónak 

megítélt juttatások összegének módosítása, további 

pénzeszközök odaítélése, amelynek oka lehet 

a) a személyi jellegű és működési ráfordítások fede-

zésére szolgáló források elégtelensége, 

b) az intézményi érettségi bizottság elnökének, a tan-

tárgyi bizottság elnökének és tagjainak, a szakiskolai 

és konzervatóriumi záróvizsga-bizottság elnökének 

és tagjainak – külső gyakorló szakembereket is ide-

értve – külön jogszabály25aa) szerinti tevékenységével 

kapcsolatos költségek.  

(2) Az egyeztetési eljárás az iskolafenntartó kérelmére 

indul. A fenntartó a kérelmet a kerületi székhely járási 

hivatalának közvetítésével a naptári év folyamán nyújtja 

be a minisztériumhoz. 

(3) A kérvény az (1) bekezdés a) pontja szerint tartal-

mazza annak indokait, hogy az állami iskolák, állami 

óvodák és állami oktatási létesítmények számára meg-

ítélt pénzeszközök miért nem elegendőek 

a) a személyi jellegű ráfordítások terén, 

b) a működési ráfordítások terén. 

(4) Amennyiben a fenntartó az (1) bek. b) pontja szerinti 

személyi jellegű ráfordítások fedezésére igényli a több-

letösszeget, a kérelemben feltünteti, 

a) hány napot töltöttek az alkalmazottak az érettségi 

vizsgákon és záróvizsgákon, 

b) az érettségi vizsgák és a záróvizsgák alatt milyen 

tényleges költségei keletkeztek az alkalmazottaknak, 

  § 8c 

Dohodovacie konanie 

(1) Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania 

so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť v rámci kapi-

toly ministerstva alebo v rámci kapitoly ministerstva 

vnútra objem pridelených finančných prostriedkov. Do-

hodovacím konaním je úprava výšky pridelených fi-

nančných prostriedkov zriaďovateľovi podľa § 4 o ob-

jem finančných prostriedkov pridelený najmä z dôvodu 

a) nedostatku finančných prostriedkov na osobné ná-

klady a na prevádzkové náklady, 

b) nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu škol-

skej maturitnej komisie, predsedu predmetovej ma-

turitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z 

praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú 

skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrá-

tane odborníkov z praxe podľa osobitného pred-

pisu.25aa) 

(2) Dohodovacie konanie sa začína na žiadosť zriaďova-

teľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu pro-

stredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja 

v priebehu kalendárneho roka. 

(3) Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. a) obsa-

huje najmä zdôvodnenie nedostatku finančných pro-

striedkov poskytnutých školám, štátnym materským 

školám a štátnym školským zariadeniam 

a) na osobné náklady, 

b) na prevádzkové náklady. 

(4) Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov pre za-

mestnancov podľa odseku 1 písm. b) obsahuje najmä 

a) počet dní strávených zamestnancami na maturit-

ných skúškach a záverečných skúškach, 

b) skutočné náklady zamestnancov na náhrady podľa 

osobitného predpisu25b) vynaložené počas konania 

maturitných skúšok a záverečných skúšok, 
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amelyeknek külön jogszabály szerinti25b) megtéríté-

sét igényelhetik, 

c) hány tanulót vizsgáztattak le az érintett alkalma-

zottak az érettségi és a záróvizsgák alatt. 

(5) A minisztérium a fenntartónak a naptári évre az aláb-

biak szerint ítéli oda a pénzeszközöket: 

a) az (1) bek. a) pontja esetében a 7. § (4) bek. szerint 

közölt adatok alapján megítélt normatív hozzájárulá-

son felül attól függően, milyen mértékben növeked-

tek a naptári év folyamán a személyi jellegű és az 

üzemi ráfordítások, valamint mennyi pénz áll rendel-

kezésre a tartalékalapon belül erre a célra,  

b) az (1) bek. b) pontja esetében a 7. § (4) bekezd. 

szerint közölt adatok alapján megítélt normatív hoz-

zájáruláson felül és annak függvényében, mennyi 

pénz áll rendelkezésre a tartalékalapon belül erre a 

célra. 

(6) Az állami költségvetésről szóló törvény hatályba lé-

pését követő 30 napon belül a minisztérium a honlapján 

közzé teszi az adott naptári évre érvényes, külön jogsza-

bály szerinti25c) költségek (ráfordítások) összegét.  

(7) A minisztérium előírhatja a fenntartónak, amely az 

(1) bekezdés a) pontja szerint pénzeszközök kiutalásáért 

folyamodott, racionalizációs intézkedések végrehajtását 

az iskolában vagy oktatási létesítményben, melyek szá-

mára a pénzeszközöket kéri. A minisztérium egyben 

meghatározza a racionalizációs intézkedés fajtáját és an-

nak időtartamát. Racionalizációs intézkedésen az osztá-

lyok számának csökkentése, az iskola vagy oktatási léte-

sítmény alkalmazotti létszámának csökkentése, az iskola 

vagy oktatási létesítmény megszüntetése, vagy más in-

tézkedés értendő, melynek következtében nő a megítélt 

pénzeszközök kihasználásának hatékonysága és gazda-

ságossága. A racionalizációs intézkedések elrendelése 

előtt a minisztérium megvitatja az iskola vagy oktatási 

létesítmény alapítójával a racionalizációs intézkedés faj-

táját. Az iskola vagy oktatási létesítmény fenntartója kö-

teles a minisztérium rendelkezésére bocsátani a raciona-

lizációs döntések elrendeléséről kiadandó határozat 

meghozatalához szükséges adatokat, mégpedig a mi-

nisztérium által elírt szerkezetben. Az iskola vagy okta-

tási létesítmény fenntartója az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti további pénzeszközök kiutalásáért már csak a ra-

cionalizációs intézkedések végrehajtását követően fo-

lyamodhat.  

(8) A minisztérium a honlapján minden évben közzé te-

szi a juttatásban részesült fenntartók névjegyzékét, a tá-

mogatás (1) bek. a) pontja szerinti célját és a juttatott 

összeget. Ezt a jegyzéket a minisztérium minden naptári 

negyedév végét követő öt munkanapon belül frissíti. 

(9) A minisztérium minden évben közzéteszi a webolda-

lán az iskolarendszerű képzésnek minősülő oktatást 

c) počet odskúšaných žiakov zamestnancom počas 

konania maturitných skúšok a záverečných skúšok. 

(5) Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi finančné pro-

striedky na kalendárny rok 

a) podľa odseku 1 písm. a) nad rámec normatívnych 

príspevkov pridelených na základe údajov poskytnu-

tých podľa § 7 ods. 4 v závislosti od zvýšených osob-

ných nákladov a prevádzkových nákladov v priebehu 

kalendárneho roka a objemu finančných prostried-

kov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy, 

b) podľa odseku 1 písm. b) nad rámec normatívnych 

príspevkov pridelených na základe údajov poskytnu-

tých podľa § 7 ods. 4 a objemu finančných prostried-

kov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy. 

(6) Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke 

do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona 

o štátnom rozpočte výšku nákladov podľa osobitného 

predpisu25c) na príslušný kalendárny rok. 

(7) Ministerstvo môže určiť zriaďovateľovi, ktorý ho po-

žiadal o pridelenie finančných prostriedkov podľa od-

seku 1 písm. a), povinnosť vykonať racionalizačné opat-

renie v škole alebo v školskom zariadení, pre ktoré fi-

nančné prostriedky žiada. Ministerstvo zároveň určí 

druh racionalizačného opatrenia a lehotu trvania racio-

nalizačného opatrenia. Racionalizačným opatrením sa 

rozumie zníženie počtu tried, zníženie počtu zamestnan-

cov školy alebo školského zariadenia, zrušenie školy 

alebo školského zariadenia alebo iné opatrenie, ktorým 

sa zvýši efektívnosť a hospodárnosť využívania pridele-

ných finančných prostriedkov. Pred uložením povinnosti 

vykonať racionalizačné opatrenie prerokuje ministerstvo 

so zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia druh 

racionalizačného opatrenia. Zriaďovateľ školy alebo 

školského zariadenia je povinný poskytnúť ministerstvu 

údaje potrebné na rozhodovanie vo veci uloženia racio-

nalizačného opatrenia v štruktúre určenej ministerstvom. 

Zriaďovateľ školy alebo školského 

zariadenia môže požiadať o ďalšie finančné prostriedky 

podľa odseku 1 písm. a) až po uskutočnení racionalizač-

ného opatrenia. 

(8) Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam zriaďo-

vateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na 

účely podľa odseku 1 písm. a), a výšku pridelených fi-

nančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento 

zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich 

pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku. 

(9) Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom we-

bovom sídle metodiku prideľovania finančných pro-

striedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie 

považuje za sústavnú prípravu na povolanie, štátnych 

materských škôl a štátnych školských zariadení. 
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végző iskolák, állami óvodák és az állami oktatási léte-

sítmények fenntartójának juttatandó pénzeszközök oda-

ítélésének módszertanát. 

 

9. § 

(1) Jelen törvény hatályba lépését követő három éven át 

minden iskola fenntartója a 4. § (1) bek. szerinti pénz-

eszközök odaítélésekor legalább a garantált minimális 

támogatási összeget megkapja. A garantált minimális tá-

mogatás összegét az előző naptári évben az állami költ-

ségvetésből az állami iskoláknak a folyó kiadásokra jut-

tatott összeg és az előző, valamint az adott naptári évben 

érvényes tanulói létszám határozza meg. A garantált mi-

nimális támogatás összegének meghatározása úgy törté-

nik, hogy a folyó kiadásokra szánt pénz egy tanulóra szá-

mított összege legalább az előző naptári évre érvényes 

összeg 95%-át elérje.  

(2) A 2004., a 2005. és a 2006. évi költségvetésen belül 

a minisztériumi költségvetési fejezetben egy tartalékalap 

kerül elkülönítésre, amely a jelen törvény alkalmazásá-

ból következő különbségek átmeneti enyhítésére szol-

gál. A fenntartó kérelmére és a fenntartóval történő 

egyeztetés során a minisztérium indokolt esetben a tar-

talékalap terhére módosíthatja a megítélt juttatás össze-

gét. 

(3) A minisztérium és a belügyminisztérium a kerületi 

székhelyek járási hivatalainak közvetítésével január 10-

éig legalább a januárra előirányzott folyó kiadások mér-

tékéig az intézményfenntartóknak az iskolák finanszíro-

zására előleget nyújt. 

 

  § 9 

(1) V období troch rokov odo dňa nadobudnutia účin-

nosti tohto zákona dostane každý zo zriaďovateľov ve-

rejných škôl pri prideľovaní finančných prostriedkov 

podľa § 4 ods. 1 finančné prostriedky najmenej vo výške 

garantovaného minima. Garantované minimum vychá-

dza z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky 

prideleného verejným školám zo štátneho rozpočtu v 

predchádzajúcom kalendárnom roku a z počtu žiakov v 

predchádzajúcom kalendárnom roku a v bežnom kalen-

dárnom roku. Garantované minimum sa určí tak, aby ob-

jem finančných prostriedkov na bežné výdavky pripada-

júci na jedného žiaka bol najmenej 95% objemu pripa-

dajúceho na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendár-

nom roku. 

(2) V rozpočte na roky 2004, 2005 a 2006 sa každoročne 

vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je ur-

čená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajú-

cich z uplatňovania tohto zákona. Ministerstvo môže v 

rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na zá-

klade jeho žiadosti v odôvodnených prípadoch upraviť v 

rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finanč-

ných prostriedkov. 

(3) Ministerstvo a ministerstvo vnútra prostredníctvom 

okresného úradu v sídle kraja poskytne zriaďovateľom 

zálohu na financovanie škôl do 10. januára kalendárneho 

roka najmenej vo výške očakávaného januárového roz-

počtu bežných výdavkov škôl a školských zariadení. 

 

9.a § 

A 2008. szeptember 1-jétől hatályos 

módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések 

A 2008. szeptember 1-je és 2008. december 31-e közötti 

időszakban 

a) a kerületi tanügyi hivatal legkésőbb október 30-

áig értesíti az állami iskola fenntartóját az általa mű-

ködtetett iskolák számára az adott naptári évre meg-

állapított normatív hozzájárulás összegének korrigá-

lásáról. A korrekció az új tanévre érvényes és a fenn-

tartó által a 7. § (4) bek. szerint bejelentett tényleges 

tanulói létszám alapján a fenntartó által működtetett 

iskolák számára az új tanévben járó, 4. § (3) bek. sze-

rint számított normatív hozzájárulás és az előző nap-

tári évben a fenntartó által a 7. § (4) bek. szerinti be-

jelentett tényleges tanulói létszám alapján a fenntartó 

által működtetett iskolák számára a jelen szakasz 

(3) bek. szerint számított normatív hozzájárulás kü-

lönbsége, 

b) a külön jogszabály szerinti létesítmények23) kivé-

telével az állami oktatási létesítmények esetében a 

  § 9a 

Prechodné ustanovenia 

k úpravám účinným od 1. septembra 2008 

Počas obdobia od 1. septembra 2008 do 31. decembra 

2008 

a) krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30. ok-

tóbra zriaďovateľovi verejnej školy úpravu výšky 

normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok; 

úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspev-

kov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa § 

4 ods. 3 zo skutočných počtov žiakov v novom škol-

skom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 

ods. 4 a normatívnych príspevkov pre verejné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených 

podľa § 4 ods. 3 z očakávaných počtov žiakov nahlá-

sených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom 

kalendárnom roku, 
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minisztérium az (1) bek. szerinti pénzeszközök 

nagyságának meghatározásakor az adott intézmény 

szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek vagy tanu-

lók számát, az intézmény tevékenységének biztosítá-

sához szükséges személyi és üzemi feltételeket vagy 

a nyújtott szolgáltatás terjedelmét veszi figyelembe, 

c) az állam által elismert egyház vagy vallási közös-

ség, egyéb jogi vagy magánszemély fenntartásában 

működő, külön jogszabály23) szerinti oktatási létesít-

ményeket az 5. § (1) bek. szerint megillető pénzesz-

közök mennyiségének meghatározása az állami isko-

lákéhoz hasonlóan a 4. § (2)-(6) bekezdése alapján 

történik,  

d) a jelen törvény alkalmazásából következő különb-

ségek átmeneti enyhítése céljából a minisztérium a 

minisztériumi költségvetési fejezeten belül tartalék-

alapot képez; a fenntartó kérelmére és a fenntartóval 

történő egyeztetés során a minisztérium indokolt 

esetben a tartalékalap terhére módosíthatja a megítélt 

juttatás összegét, 

e) a fenntartó kérelmére és az iskolában tanuló, szociáli-

san hátrányos helyzetű gyermekek26) számára való tekin-

tettel a minisztérium a tartalékalapból pénzt biztosít a 

szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó 

pedagógiai asszisztensek bérének fedezésére, ideértve a 

munkáltató által fizetendő járulékokat és nyugdíjbiztosí-

tási hozzájárulásokat. A fenntartó az illetékes kerületi 

tanügyi hivatal közreműködésével az adott naptári év 

szeptember 30-ig nyújtja be a kérelmet a minisztérium-

hoz. 

 

b) ministerstvo pri určovaní objemu finančných pro-

striedkov podľa § 5 ods. 1 pre štátne školské zariade-

nia okrem zariadení podľa osobitného predpisu23) vy-

chádza z počtu detí alebo žiakov, ktorým príslušné 

zariadenie poskytuje služby, a náročnosti na perso-

nálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti zariade-

nia alebo z rozsahu poskytovaných služieb, 

c) sa určujú objemy finančných prostriedkov podľa § 

5 ods. 1 pre školské zariadenia podľa osobitného 

predpisu23) zriadené štátom uznanou cirkvou alebo 

náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou 

osobou alebo fyzickou osobou ako pre verejné školy 

podľa § 4 ods. 2 až 6, 

d) vyčlení ministerstvo v kapitole ministerstva re-

zervu, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie 

rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zá-

kona; ministerstvo môže v rámci dohodovacieho ko-

nania so zriaďovateľom na jeho žiadosť v odôvodne-

ných prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zria-

ďovateľovi pridelených finančných prostriedkov, 

e) pridelí ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa školy 

finančné prostriedky z rezervy ministerstva na mzdy 

asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhod-

neného prostredia,26) vrátane poistného a príspevku 

zriaďovateľa do poisťovní, podľa počtu žiakov školy 

zo sociálne znevýhodneného prostredia; zriaďovateľ 

podáva žiadosť ministerstvu prostredníctvom prí-

slušného krajského školského úradu najneskôr do 30. 

septembra príslušného kalendárneho roka. 

 

9.b § 

A 2009. szeptember 1-jétől hatályos 

módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezések 

A minisztérium legkésőbb szeptember 2-ig a honlapján 

közzéteszi a 2009. naptári évre vonatkozóan a külön jog-

szabály szerinti25c) költségek összegét. 

 

  § 9b 

Prechodné ustanovenie 

k úpravám účinným od 1. septembra 2009 

Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke naj-

neskôr do 2. septembra výšku nákladov podľa osobit-

ného predpisu25c) na kalendárny rok 2009. 

 

9.ba § 

Átmeneti rendelkezések 

a 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezésekhez 

(1) A 2012. december 31-e előtt megkezdett ellenőrzé-

seket a jelen törvény értelmében az ellenőrzés megkez-

dése idején hatályos jogszabályok szerint kell végrehaj-

tani. 

(2) A bírság kivetéséről 2012. december 31-e előtt meg-

indított eljárásokat a felügyeleti szerv az addig hatályos 

jogszabályok szerint fejezi be. 

 

  § 9ba 

Prechodné ustanovenie 

k úpravám účinným od 1. januára 2013 

(1) Dohľad začatý do 31. decembra 2012 tohto zákona 

sa vykoná podľa predpisov platných v čase jeho začatia. 

(2) Konanie o uložení pokuty začaté do 31. decembra 

2012 dokončí orgán dohľadu podľa doterajšieho pred-

pisu. 

 

9.c § 

Az adóbevételeknek a települési önkormányzatok között 

2011-ben történő leosztása céljából a minisztérium az is-

kolák, az oktatási létesítmények és a települési önkor-

mányzatok által a 7. § (12) bek. alapján közölt adatokon 

  § 9c 

Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2011 

použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli školy 

a školské zariadenia a obce, podľa § 7 ods. 12 aj údaje o 
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kívül a szabadidőközpontokban és az iskolai szakkörök-

ben 2010. szeptember 15-i határnappal nyilvántartott, a 

minisztériumi elvi tervanyagok és elemzések elkészítése 

céljából bejelentett gyermeklétszámot is tekintetbe ve-

szi. 

 

počte detí v centrách voľného času a v školských stre-

diskách záujmovej činnosti podľa stavu k 15. septembru 

2010 na účely tvorby koncepčných materiálov a analy-

tických materiálov ministerstva. 

 

9.d § 

(1) A 2013-as évben a minisztérium az adóbevételek 

községeknek történő leosztásakor azon adatokon kívül, 

amelyeket az iskolák és oktatási létesítmények fenntar-

tói, valamint a községek szolgáltattak, felhasználja az 

eddigi jogszabályok alapján a minisztériumnak a terve-

zési és elemző anyagok elkészítéséhez benyújtott adato-

kat is, mégpedig 

a) a művészeti alapiskolák egyéni és csoportos kép-

zésében részt vevő tanulóinak létszámáról három-

éves kortól legfeljebb a 25. életév betöltéséig, a kez-

dődő tanév szeptemberének 15-ei állapota szerint; az 

egyházi és magán iskolákban a 15. életév betöltéséig, 

b) az óvodás gyermekek létszámáról a kezdődő tanév 

szeptember 15-ei állapota szerint, 

c) a nyelviskolák tanköteles korú hallgatóinak létszá-

máról, legfeljebb azonban a 25. életév betöltéséig, a 

kezdődő tanév szeptember 15-ei állapota szerint; az 

egyházi és magán iskolákban a 15. életév betöltéséig.  

(2) A 2013-as évben a jövedelemadó-bevételekből a 

községeknek a szabadidő-központokra leosztandó jutta-

tás megállapítására a községek lakosság-nyilvántartási 

adataiból használják fel az öt-tizennégy éves korosz-

tályba tartozó, a községben állandó lakhellyel rendel-

kező személyek számát azon naptári év január 1-jei álla-

pota szerint, amelyben az adatgyűjtés történik.  

 

  § 9d 

(1) Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 

2013 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli 

zriaďovatelia škôl a školských zariadení a obce, podľa 

doterajších predpisov aj údaje poskytnuté na účely 

tvorby koncepčných materiálov a analytických materiá-

lov ministerstva o 

a) žiakoch základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania 

od troch rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov 

veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho škol-

ského roka; v cirkevných školách a v súkromných 

školách o žiakoch do dovŕšenia 15 rokov veku, 

b) deťoch materskej školy podľa stavu k 15. septem-

bru začínajúceho školského roka, 

c) poslucháčoch jazykovej školy vo veku plnenia po-

vinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 

rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajú-

ceho školského roka; v cirkevných školách a v súk-

romných školách o poslucháčoch do dovŕšenia 15 ro-

kov veku. 

(2) Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov ob-

ciam v roku 2013 sa pre centrá voľného času použijú 

údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do do-

vŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce 

podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa 

zisťovanie uskutočňuje. 

 

9.e § 

Átmeneti rendelkezések 

a 2013. május 1-jétől hatályos módosításokhoz 

A százalékos hányad értéke a 2013-as évben, amit az is-

kolarendszerű képzésnek minősülő oktatást végző isko-

lák iskolafenntartója köteles kiutalni az iskolának, a 4. § 

(9) bek. értelmében: 

a) normatív támogatás személyi ráfordításokra eső 

részének 95%-a és 

b) normatív támogatás üzemi kiadásokra eső rész-

ének 80%-a. 

 

  § 9e 

Prechodné ustanovenie 

k úpravám účinným od 1. mája 2013 

Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2013, ktoré je 

zriaďovateľ školy povinný prideliť škole, v ktorej sa 

vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povola-

nie, podľa § 4 ods. 9 sú: 

a) 95 % z časti normatívneho príspevku zodpoveda-

júcemu osobným nákladom a 

b) 80 % z časti normatívneho príspevku zodpoveda-

júcemu prevádzkovým nákladom. 

 

9.f § 

A 2017. szeptember 1-től hatályos módosításhoz 

kapcsolódó átmeneti rendelkezések 

(1) A 4. § szerinti, a 2017/2018-as tanévre vonatkozó ké-

relmet a fenntartó legkésőbb az adott naptári év szept-

ember 30-ig az illetékes kerületi székhely járási hivatala 

közvetítésével terjeszti be a minisztériumnak. A minisz-

térium legkésőbb a 2018-as évi állami költségvetésről 

  § 9f 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 

septembra 2017 

(1) Žiadosť podľa § 4a na školský rok 2017/2018 pred-

kladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom prísluš-

ného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. sep-

tembra 2017. Ministerstvo zverejní zoznam škôl a ich 
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szóló törvény hatályba lépését követő 30 napon belül 

honlapján nyilvánosságra hozza azon iskolák és fenntar-

tóik jegyzékét, amelyek a 4.a §-ban foglalt célok megva-

lósítása okán a 2018. január 1-től 2018. augusztus 31-ig 

terjedő időszakban támogatásban részesültek, illetve 

ezen támogatások nagyságát. 

(2) A természetben végzett fizikai aktivitási tanfolyam 

támogatása a 4.ab §. (2) bek. második mondata alapján a 

nyolcéves középiskolák esetében első ízben 2018. január 

1-ét követően kerül folyósításra. 

(3) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nevelési és 

oktatási feltételeinek javítását célzó támogatás vonatko-

zásában a 2017. szeptember 1-e és 2019. december 31-e 

közötti időszakban szociálisan hátrányos helyzetű tanu-

lónak minősül azon háztartás tagjaként minősülő tanuló 

is,5b) amelynek tagja anyagi szükséghelyzetben nyújtott 

ellátásban részesül,5c) és a tanuló törvényes képviselője 

ezen tényt hitelt érdemlően igazolja az alapiskola igaz-

gatója felé. 

 

zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné pro-

striedky na účely podľa § 4a na obdobie od 1. januára 

2018 do 31. augusta 2018, a výšku pridelených finanč-

ných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr 

do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona 

o štátnom rozpočte na rok 2018. 

(2) Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode v 

stredných školách s osemročným vzdelávacím progra-

mom podľa § 4ab ods. 2 druhej vety sa prvýkrát po-

skytne od 1. januára 2018. 

(3) Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie 

podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sa od 1. septembra 2017 do 

31. decembra 2019 považuje za žiaka zo sociálne znevý-

hodneného prostredia aj žiak, ktorý je členom domác-

nosti,5b) ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej nú-

dzi5c) a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže 

riaditeľovi základnej školy. 

 

9.g § 

Átmeneti rendelkezés  

a 2018. szeptember 1-től hatályos szabályozásokhoz 

Az önkormányzati megye által az illetékességi területén 

levő középiskolák számára általános érvényű rendelettel 

az első évfolyambeli, nappali tagozatos, az egyes tanul-

mányi szakok vagy szakképzési szakok szerinti bontás-

ban meghatározott osztályok számán felül és az első év-

folyambeli, nappali tagozatos, az egyes rokon tanulmá-

nyi szakok vagy szakképzési szakok szerinti bontásban 

meghatározott közös osztályok számán felül megnyitott 

osztályok diákjainak finanszírozása esetében a 2018. au-

gusztus 31-ig hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 

 

  § 9g 

Prechodné ustanovenie  

k úpravám účinným od 1. septembra 2018 

Pri financovaní žiakov v triedach, ktoré boli otvorené 

nad rozsah počtu tried prvého ročníka v dennej forme 

štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na 

jednotlivé učebné odbory a nad rozsah počtu spoločných 

tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné 

študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné od-

bory určený samosprávnym krajom všeobecne záväz-

ným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pô-

sobnosti podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018, 

sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 

2018. 

 

9.h § 

Átmeneti rendelkezés  

a 2018. szeptember 1-től hatályos szabályozásokhoz 

2019. szeptember 1-től 2019 december 31-ig az iparmű-

vészeti iskolák a középfokú szakiskolákkal megegye-

zően finanszírozandók. 

 

  § 9h 

Prechodné ustanovenie  

k úpravám účinným od 1. septembra 2019 

Od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 sa školy 

umeleckého priemyslu financujú ako stredné odborné 

školy. 

 

9.i § 

Átmeneti rendelkezések  

a COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatban  

kihirdetett rendkívüli helyzet, szükségállapot  

vagy rendkívüli állapot idejére 

(1) Ha a COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatban ki-

hirdetett rendkívüli helyzet, szükségállapot vagy rendkí-

vüli állapot idején (a továbbiakban csak „krízishelyzet”) 

a nyolcosztályos képzési programmal működő középis-

kola nem használhatta fel a 4.ab § 2. bek. 2. mondata 

szerinti, a természetben történő mozgási tevékenysé-

  § 9i 

Prechodné ustanovenia  

počas trvania mimoriadnej situácie,  

núdzového stavu alebo výnimočného stavu  

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1) Ak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) 

stredná škola s osemročným vzdelávacím programom 

nemohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v 

prírode podľa § 4ab ods. 2 druhej vety na žiaka počas 

jeho štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho 
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gekre folyósított támogatást a negyedik évfolyamos ta-

nulók esetében, felhasználhatja azt ugyanannak a konk-

rét tanulónak az esetében az ötödik évfolyamban is 2020. 

december 31-ig. 

(2) Ha az alapiskola vagy a sajátos nevelési-oktatási igé-

nyű tanulók iskolája nem tudta felhasználni a 4.ac § 1. 

bek. szerinti, eredi iskolára folyósított támogatást a ta-

nuló negyedik évfolyamos tanulmánya idején, felhasz-

nálhatja azt ugyanannak a konkrét tanulónak az esetében 

az ötödik évfolyamban is 2020. december 31-ig. 

(3) Krízishelyzet idején a szakköri tevékenységek támo-

gatására folyósított hozzájárulás más célokra is fordít-

ható, melyek közvetlenül összefüggenek a krízishelyzeti 

intézkedések megoldásának biztosításával. 

 

istého žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. 

decembra 2020. 

(2) Ak z dôvodu krízovej situácie základná škola alebo 

základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami nemohla použiť príspevok na 

školu v prírode podľa § 4ac ods. 1 na žiaka počas jeho 

štúdia vo štvrtom ročníku, môže ho použiť na toho istého 

žiaka počas jeho štúdia v piatom ročníku do 31. decem-

bra 2020. 

(3) Počas krízovej situácie možno príspevok na záuj-

mové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezpro-

stredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krí-

zovej situácie. 

 

9.j § 

Átmeneti rendelkezések  

a kihirdetés napjától hatályos módosításokhoz 

(1) Az állami óvodák normatív támogatásának meghatá-

rozásához a 2021. évre szólóan az állami óvodát látogató 

gyermekek számáról a 2020. december 31-ei állapotnak 

megfelelően is történik adatgyűjtés. 

(2) A jövedelemadó-bevételek községeknek történő le-

osztása és átutalása céljaira a 2021. évre szólóan az óvo-

dát látogató gyermekek számáról a 2020. december 31-

ei állapotnak megfelelően is történik adatgyűjtés. 

(3) Ha 2020. szeptember 16-a és 2020. december 31-e 

között megnövekszik a gyermeklétszám a magánóvodá-

ban vagy egyházi óvodában építkezés, hozzáépítés, kor-

szerűsítés vagy iskolaépület-felújítás miatt, illetve kihe-

lyezett részleg külön jogszabály szerinti5) hálózatba való 

besorolása miatt, a magánóvoda vagy egyházi óvoda ala-

pítója 2021. január 10-éig a 2. bekezdés céljainak meg-

felelően bejelentheti a községnek, melynek területén az 

óvoda székhelye van, a 2020. december 31-ei állapotnak 

megfelelő adatokat a gyermekek létszámáról; a 2021. ja-

nuár 10-e után bejelentett adatokat nem veszik figye-

lembe. Az első bekezdés szerinti adatokat a község a te-

rületén székelő óvodák nevében 2021. január 15-éig be-

jelenti az illetékes kerületi székhely járási hivatalának. 

(4) Ha 2020. szeptember 16-a és 2020. december 31-e 

között megnövekszik a gyermeklétszám a község által 

fenntartott óvodában építkezés, hozzáépítés, korszerűsí-

tés vagy iskolaépület-felújítás miatt, illetve kihelyezett 

részleg külön jogszabály szerinti5) hálózatba való beso-

rolása miatt, a község 2021. január 15-éig a 2. bekezdés 

céljainak megfelelően bejelentheti a 2020. december 31-

ei állapotnak megfelelő adatokat a gyermekek létszámá-

ról az illetékes kerületi székhely járási hivatalának; a 

2021. január 15-e után bejelentett adatokat nem veszik 

figyelembe. 

(5) A kerületi székhely járási hivatala az óvodát látogató 

gyermekek 2020. december 31-ei létszáma szerinti álla-

  § 9j 

Prechodné ustanovenia  

k úpravám účinným dňom vyhlásenia 

(1) Na účely určovania normatívneho príspevku pre 

štátne materské školy na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o 

počte detí štátnej materskej školy podľa stavu k 31. de-

cembru 2020. 

(2) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane 

z príjmov obciam na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o 

počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 

2020. 

(3) Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 

zvýši počet detí súkromnej materskej školy alebo cirkev-

nej materskej školy z dôvodu výstavby, prístavby, mo-

dernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo 

z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete 

podľa osobitného predpisu,5) zriaďovateľ súkromnej ma-

terskej školy alebo zriaďovateľ cirkevnej materskej 

školy môže do 10. januára 2021 na účely podľa odseku 

2 oznámiť obci, na ktorej území má materská škola sídlo, 

údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. de-

cembru 2020; na údaje oznámené po 10. januári 2021 sa 

neprihliada. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za prí-

slušné materské školy so sídlom na jej území prísluš-

nému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 2021. 

(4) Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 

zvýši počet detí materskej školy zriadenej obcou z dô-

vodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekon-

štrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia 

elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného pred-

pisu,5) obec môže na účely podľa odseku 2 oznámiť prí-

slušnému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 

2021 údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 

31. decembru 2020; na údaje oznámené po 15. januári 

2021 sa neprihliada. 

(5) Okresný úrad v sídle kraja oznámi údaje o počte detí 

materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020 za 

obce podľa odsekov 3 a 4 vo svojej územnej pôsobnosti 

ministerstvu do 20. januára 2021. 
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potot a 3. és 4. bekezdés szerinti, területi hatáskörébe tar-

tozó községek nevében 2021. január 20-áig bejelenti a 

minisztériumnak. 

(6) Ha 2020. szeptember 16-a és 2020. december 31-e 

között megnövekszik a gyermeklétszám a kerület szék-

helyén lévő járási hivatal által fenntartott állami óvodá-

ban építkezés, hozzáépítés, korszerűsítés vagy iskola-

épület-felújítás miatt, illetve kihelyezett részleg külön 

jogszabály szerinti5) hálózatba való besorolása miatt, a 

kerületi székhely járási hivatala 2021. január 5-éig az 1. 

bekezdés céljainak megfelelően bejelenti a 2020. decem-

ber 31-ei állapotnak megfelelő adatokat az óvodás gyer-

mekek létszámáról a minisztériumnak. 

(7) A részleteket a megkövetelt adatokról és azok be-

nyújtásának formájáról a minisztérium teszi közzé hon-

lapján a jelen törvény hatályba lépésétől számított tíz na-

pon belül. 

(8) Az óvodás gyermekek nevelésére és képzésére folyó-

sított támogatás kiosztásának céljaira az óvodát látogató 

gyermekek létszámába a 2021. évben beleszámítanak a 

2020. szeptember 16-ától 2020. december 31-éig az óvo-

dába építkezés, hozzáépítés, korszerűsítés vagy iskola-

épület-felújítás miatt, illetve kihelyezett részleg külön 

jogszabály szerinti5) hálózatba való besorolása miatt fel-

vett gyermekek is. 

 

(6) Ak sa od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 

zvýši počet detí štátnej materskej školy zriadenej okres-

ným úradom v sídle kraja z dôvodu výstavby, prístavby, 

modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu 

alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do 

siete podľa osobitného predpisu,5) okresný úrad v sídle 

kraja oznámi do 5. januára 2021 na účely podľa odseku 

1 ministerstvu údaje o počte detí príslušnej materskej 

školy podľa stavu k 31. decembru 2020. 

(7) Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich po-

skytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom 

sídle do desiatich dní odo dňa účinnosti tohto zákona. 

(8) Na účely prideľovania príspevku na výchovu a vzde-

lávanie detí materských škôl sa do počtu detí materskej 

školy v roku 2021 započítavajú aj deti prijaté do mater-

skej školy od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 

z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo re-

konštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia 

elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného pred-

pisu.5) 

 

9.k § 

Átmeneti rendelkezések  

a 2021. január 1-től hatályos módosításokhoz 

(1) Az óvodás gyermekek nevelésére és képzésére folyó-

sított támogatás összegét a 2021. naptári évre vonatko-

zóan a 2020. december 31-ig hatályos jogszabályok sze-

rint állapítják meg. 

(2) A minisztérium 2021. október 1-je után a 2021. 

szeptember 15-ei tényleges gyermeklétszám és a 2021. 

szeptember 1-jén hatályos létminimum összege alapján 

meghatározza az óvodai nevelésre és képzésre folyósí-

tandó módosult támogatási összegrészt 2021. szeptem-

ber–december hónapjaira a 2021. január 1-jétől hatályos 

jogszabályok szerint. 

 

  § 9k 

Prechodné ustanovenia  

k úpravám účinným od 1. januára 2021 

(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú 

školu na kalendárny rok 2021 sa určí podľa predpisov 

účinných do 31. decembra 2020. 

(2) Ministerstvo po 1. októbri 2021 na základe skutoč-

ného počtu detí podľa údajov k 15. septembru 2021 a 

výšky sumy životného minima platnej k 1. septembru 

2021 určí úpravu časti príspevku na výchovu a vzdelá-

vanie pre materskú školu na mesiace september až de-

cember 2021 podľa predpisov účinných od 1. januára 

2021. 

 

10. § 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok: 

1. az alapiskolák, középiskolák és oktatási létesítmények 

finanszírozásáról, valamint a költségvetési szabályokról 

szóló, többször módosított 303/1995. számú SZK NT-

törvény módosításáról szóló 506/2001. sz. törvény, 

2. a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának 

2002. március 6-án kelt 293/2002-9-es számú rendelete 

a pedagógus és egyéb alkalmazottak létszámának meg-

határozásakor alkalmazott normatív eljárásról, annak al-

kalmazásáról, az iskolákon, az iskolákban folyó szakköri 

tevékenységen, a tanműhelyeken és az oktatási létesít-

ményeken belül a költségvetési források elosztásának 

  § 10 

Zrušujú sa 

1. zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 

Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších pred-

pisov, 

2. výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 

6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje nor-

matívny spôsob určovania počtu pedagogických zamest-

nancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, 

finančné normatívy na prideľovanie finančných pro-
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pénzügyi normatíváiról (megjelent 134/2002. szám 

alatt),  

3. a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának 

2006. április 12-én kelt CD 2006-141/348-1:sekr. számú 

rendelete a miniszteri hatáskörben nyújtható támogatá-

sokról (megjelent 230/2006. szám alatt). 

 

striedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na zá-

ujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučova-

nia a v školských zariadeniach (oznámenie č. 134/2002 

Z. z.), 

3. výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 

12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskyto-

vaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Sloven-

skej republiky (oznámenie č. 230/2006 Z. z.). 

 

11. §  

Hatályba léptető rendelkezések 

Ez a törvény 2004. január 1-jével lép hatályba. 

 

Rudolf Schuster s.k. 

Pavol Hrušovský s.k. 

Mikuláš Dzurinda s.k. 

 

_________________ 

  § 11 

Účinnosť 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004. 

 

Rudolf Schuster v.r. 

Pavol Hrušovský v.r. 

Mikuláš Dzurinda v.r. 

 

_________________ 

1) A nevelésről és oktatásról és egyéb törvények módo-

sításáról szóló 245/2008. sz. (közoktatási) törvény 27. §  

2a) A Tt. 245/2008. sz. törvény 95. § (1) bek. a) pont és 

a 104. § (1) bek. a) pont 

2b) A Tt. 245/2008. sz. törvény 27. § (2) bek. a) pont és 

104. § (1) bek. a) pont 

24g) A Tt. 596/2003. sz. törvényének 5. §-a a későbbi 

módosítások szerint 

4) A Tt. 596/2003. sz. törvény 15. § 

5) A Tt.245/2008. sz. törvény 112. § 

5b) A Tt. 417/2013 sz., az anyagi szükséghelyzetben 

élők segélyezéséről, valamint egyes törvények módosí-

tásáról és kiegészítéséről szóló törvény 3. §-a. 

5c) A Tt. 417/2013 sz., többször módosított törvénye. 

6) A Tt. 596/2003. sz. törvény 6. § (1) bek., 9. § (1) bek. 

és 10. § (1) bek. a), b), c), e)-h) pont a Tt. 325/2012. sz. 

törvénye szerint 

7) A Tt. 245/2008. sz., többször módosított törvénye 64. 

§-ának (3) bek. 

A Tt. 61/2015. sz., a szakképzésről és gyakorlati képzés-

ről szóló törvénye és egyes más törvénymódosítások 31. 

§-ának (2) bek. 

10) A többször módosított 596/2003. sz. törvény 10. § 

(1) bek. h), j)-m) pont a Tt. 325/2012. sz. törvénye sze-

rint 

12) A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 42. cikk (3) be-

kezdés 

13) A közigazgatási szervek és intézmények költségve-

tési gazdálkodásáról és egyéb törvények módosításáról 

szóló, többször módosított 523/2004. sz. törvény 8. § 

14) A Tt. 445/2001. számú törvénnyel módosított 

302/2001. számú törvény a nagyobb területi egységek 

önkormányzatáról (a kerületi önkormányzatokról)  

15) A többször módosított 523/2004. sz. törvény 26. §  

16) A Tt. 245/2008. sz. törvénye 151. § 

  1) § 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-

lávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

2a) § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 

245/2008 Z. z. 

2b) § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 

1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. 

4) § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. 

5) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. 

5b) § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5c) Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších prepisov. 

6) § 6 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 písm. a) až c) a e) 

až h) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 

325/2012 Z. z. 

7) § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

§ 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelá-

vaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov. 

10) § 10 ods. 1 písm. h) a j) až m) zákona č. 596/2003 Z. 

z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z. 

12) Čl. 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. 

13) § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-

lách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov. 

14) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územ-

ných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 

zákona č. 445/2001 Z. z. 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-

skorších predpisov. 

15) § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

16) § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. 

16a) § 28 ods. 3 až 7, § 114 ods. 3 až 7 a § 116 ods. 6 a 

7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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16a) A Tt. 245/2008. sz., többször módosított törvénye 

28 §-ának (3) – (7) bek., 114. §-ának (3) – (7) bek. és 

116. §-ának (6) és (7) bek.. 

17) A Tt. 245/2008. sz., többször módosított törvénye 

117. §-ának (5) – (8) bek., 126. §-a és 127. §-a, 140. §-

ának (8) – (13) bek. és 141. §-ának (4) – (9) bek. 

17a) A Munka Törvénykönyve, 7. §, a Tt. 103/2007. sz. 

törvénye az országos háromoldalú érdekegyeztetésről, 

valamint egyes törvények módosításáról, 3. § (2) bek.  

18) Például a többször módosított 523/2004. sz. törvény 

24. §, a többször módosított Polgári Törvénykönyv 

476. § és 480. § 

19) A többször módosított 523/2004 sz. törvény 8. § 

(2) bek. 

20) Például Polgári Törvénykönyv 476. § és 480. § 

20a) A Tt. 245/2008. sz. törvényének 13. §-a a későbbi 

módosítások értelmében. 

20aa) A Tt. 245/2008. sz. törvénye 2. §-ának k) pontja. 

20b) A Tt. 245/2008. sz., többször módosított törvénye 

13. §-ának (6) – (9) bek.. 

21) A Munka Törvénykönyve 76.a §-a a Tt. 257/2011. 

sz. törvénye értelmében 

22) A többször módosított 291/2002. sz. törvény az ál-

lamkincstárról, valamint egyes törvények módosításáról 

22a) A Tt.245/2008. sz. törvény 95. § (1) bek., 104. § 

(1) bek. 

22b) A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma Tt. 

322/2008 sz., speciális iskolákról szóló rendeletének 3. 

és 5. §-a. 

22ba) A Tt. 56/2012 sz., a közúti közlekedésről szóló 

törvény 21. §-a. 

22bb) A Tt. 523/2004 sz., a költségvetési alapelvekről, 

valamint némely törvények módosításáról és kiegészíté-

séről szóló, többször módosított törvénye 8.a §-a. 

22c) A Tt. 245/2008. sz. törvény 2. § k) és q) pontok 

22d) A Tt. 596/2003 sz., többször módosított törvénye 8. 

§-a. 

22da) A Tt. 245/2008 sz., többször módosított törvénye 

13. §-ának (10) bek. 

22e) Például a Munka Törvénykönyve 226. § (2) bek.; a 

közérdekű tevékenységet végző alkalmazottak illetmé-

nyéről, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 

553/2003. sz. törvény 4. § (1) bek. e) és t) pont 

22f) Például a Tt. 50/1976 sz., a területrendezésről és az 

építési rendtartásról szóló törvény (építésügyi törvény) 

86. §-ának (1) bek., a Tt. 596/2003 sz., az oktatásügyi 

államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról 

szóló, valamint némely törvények módosításáról és ki-

egészítéséről szóló, a Tt. 245/2008 sz. törvénye által mó-

dosított törvénye 5. §-a (2) bek. h) pontja, a Tt. 583/2004 

sz., a területi önkormányzatok költségvetési szabályai-

ról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészí-

téséről szóló törvény 10. §-ának (9) bek. és 14. §-ának 

(3) bek. 

17) § 117 ods. 5 až 8, § 126 a 127, § 140 ods. 8 až 13 a 

§ 141 ods. 4 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení ne-

skorších predpisov. 

17a) § 7 Zákonníka práce. 

§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných kon-

zultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o tripartite). 

18) Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení ne-

skorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákon-

níka v znení neskorších predpisov. 

19) § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

20) Napríklad § 476 až 480 Občianskeho zákonníka. 

20a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

20aa) § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z. 

20b) § 13 ods. 6 až 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

21) § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 

Z. z. 

22) Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. 

22a) § 95 ods. 1 a § 104 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. 

22b) § 3 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

22ba) § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 

22bb) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pra-

vidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

§ 29 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. 

22c) § 2 písm. k) a q) zákona č. 245/2008 Z. z. 

22d) § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

22da) § 13 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení ne-

skorších predpisov 

22e) Napríklad § 226 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 1 

písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-

ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zá-

ujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

22f) Napríklad § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon), § 5 ods. 2 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

245/2008 Z. z., § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-

mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

22fa) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov. 
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22fa) A Tt. 382/2004 sz., a szakértőkről, hiteles tolmá-

csokról és fordítókról, valamint némely törvények mó-

dosításáról és kiegészítéséről szóló, többször módosított 

törvénye. 

22fb) Például a Tt. 509/1991 sz. törvénye által módosí-

tott Polgári törvénykönyv 415. §-a és 417. §-ának (1) 

bek., a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 138/1991 sz., a köz-

ségek vagyonáról szóló többször módosított törvényé-

nek 7. §-a, a Tt. 583/2004 sz., többször módosított tör-

vénye 10 §-ának (9) bek. és 14. §-ának (3) bek. 

22g) A Tt. 245/2008. sz. törvénye 30. §-ának (7) bek.. 

22h) A Tt. 553/2003 sz., a Tt. 390/2011 sz. törvénye által 

módosított törvénye 14.d §-a. 

22i) A Tt. 544/2010. sz., a Szlovák Köztársaság Munka-

, Szociális és Családügyi Minisztériuma dotációs rend-

szeréről szóló törvénye 4. §-ának 2. bek. a későbbi mó-

dosítások értelmében. 

23) A Tt. 245/2008. sz. törvény 117. § 

23a) A Tt. 245/2008. sz. törvény 117. és 139. §-ai 

23b) A Tt. 245/2008. sz. törvény 139. § 

23c) A Tt. 245/2008. sz. törvény 27. § (2) bek. b) pont, 

95. § (1) bek. b) pont és 104. § (1) bek. b) pont 

23d) A Tt. 245/2008. sz. törvény 27. § (2) bek. c) pont, 

95. § (1) bek. c)-e) pont, 104. § (1) bek. c) pont 

23e) A többször módosított 596/2003. sz. törvény 12. és 

13. §-ai 

23f) A Tt. 245/2008. sz. törvény 29. § (5) bek., 33. § 

(1) bek., 97. § (6) bek., 98. § (3) bek., 99. § (4) bek. és 

100. § (8) bek. 

23g) A létminimumról és egyéb törvények változásáról 

szóló, többször módosított 601/2003. sz. törvény 2. § 

c) pont 

23h) A Tt. 553/2003. sz. törvénye, 4. §-a 1) bek., e) és 

t) pont  

23ha) A Tt. 245/2008. sz. törvénye, 28. § 16. bek.a Tt. 

390/2011. sz. törvénye szerint, az SZK oktatási minisz-

tériumának 306/2008. sz., az óvodákról szóló rendelete, 

4. § 9. bek.  

23i) A többször módosított 523/2004. sz. törvény 8. § 

23j) A többször módosított 83/1990. sz. törvény a gyü-

lekezési jogról 

23k) A többször módosított 34/2002. sz. törvény az ala-

pítványokról és a Polgári Törvénykönyv módosításáról 

23l) A többször módosított 213/1997. sz. törvény a köz-

hasznú tevékenységet végző nonprofit szervezetekről 

23m) A többször módosított 308/1991. sz. törvény a val-

lásszabadságról, valamint az egyházak és vallási közös-

ségek jogállásáról 

23n) Polgári Törvénykönyv 116. § 

23o) A többször módosított 523/2004. sz. törvény 31. § 

(7) bek. 

23p) A Tt. 523/2004 sz. törvénye 31. § 

23q) A többször módosított 523/2004. sz. törvény 

22fb) Napríklad § 415 a § 417 ods. 1 Občianskeho zá-

konníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 7 zákona Slo-

venskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, § 10 ods. 9 a § 14 ods. 3 

zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

22g) § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. 

22h) § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 

390/2011 Z. z. 

22i) § 4 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

23) § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. 

23a) § 117 a 139 zákona č. 245/2008 Z. z. 

23b) § 139 zákona č. 245/2008 Z. z. 

23c) § 27 ods. 2 písm. b), § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 

ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. 

23d) § 27 ods. 2 písm. c), § 95 ods. 1 písm. c) až e) a § 

104 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. 

23e) § 12 a 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

23f) § 29 ods. 5, § 33 ods. 1, § 97 ods. 6, § 98 ods. 3, § 

99 ods. 4 a § 100 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. 

23g) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

23h) § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

23ha) § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zá-

kona č. 390/2011 Z. z. 

§ 4 ods. 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej re-

publiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.“. 

23i) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

23j) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov. 

23k) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Ob-

čianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

23l) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizá-

ciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov. 

23m) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej 

viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v 

znení neskorších predpisov. 

23n) § 116 Občianskeho zákonníka. 

23o) § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení ne-

skorších predpisov. 

23p) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. 

23q) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

23r) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(Ú.v. EÚ C 83, 30.3.2010). 

23s) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 

v znení neskorších predpisov. 
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23r) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 

és 108. cikk 

23s) Például az állami támogatásról szóló, többször mó-

dosított 231/1999. sz. törvény  

23t) Az információkhoz való szabad hozzáférésről és 

egyes törvények módosításáról szóló, többször módosí-

tott 211/2000. sz. törvény 8. és 13. §-ai 

24a) A többször módosított 596/2003. sz. törvény 19. § 

(2) bek. a), b), d) és e) pont 

24b) A Tt. 245/2008. sz. törvény 27. § (2) bek. és 112. § 

(1) bek. 

24ba) A Tt. 61/2015. sz. törvénye 29. §-a (2) bek. a) és 

b) pontja 

24c) A Tt. 596/2003. sz. törvénye 19. § (2) bek. a), b) és 

d) pontok a Tt. 325/2012. sz. törvénye szerint 

24ca) A Tt. 596/2009. sz. törvény 19. § (2) bek. c)-

e) pontok 

24d) A Tt. 175/2005. számú törvényével módosított 

564/2044. számú törvény a személyi jövedelemadóból 

származó bevételeknek a területi önkormányzatoknak 

történő költségvetési leosztásáról, 2. § 

A személyi jövedelemadóból származó bevételeknek a 

területi önkormányzatok közötti szétosztásáról szóló 

668/2004. számú kormányrendelet 2. § (1) bek. c) pont 

24f) A Tt. 390/2011. számú törvényével módosított 

317/2009. számú törvény a pedagógus alkalmazottakról 

és a szakalkalmazottakról, valamint egyéb törvények 

módosításáról, 53. § 

24fa) A Tt. 245/2008 sz., többször módosított törvény 

29. § (5) bek., 33. § (1) bek., 97. § (6) bek., 98. § (3) 

bek., 99. § (4) bek. és 100. § (8) bek. 

25) A többször módosított 502/2001. számú törvény a 

pénzügyi ellenőrzésről és a belső könyvvizsgálatról, va-

lamint egyéb törvények módosításáról 

25a) A Tt. 71/1967. sz., a szabálysértési eljárásról szóló 

törvénye és későbbi módosításai  

25aa)A Tt. 245/2008. sz. törvény 90. § (7)-(11) bek. 

25b) Az utazási költségtérítésről szóló, többször módo-

sított 283/2002. sz. törvény, 4. §  

25c) A Tt. 462/2008. számú törvényével módosított 

245/2008. sz. törvény 90. § (4) bek.  

26) A Tt. 245/2008. sz. törvény 2. § p) pont 

 

23t) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prí-

stupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskor-

ších predpisov. 

24a) § 19 ods. 2 písm. a), b), d) a e) zákona č. 596/2003 

Z. z. v znení neskorších predpisov. 

24b) § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. 

24ba) § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. 

24c) § 19 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 596/2003 Z. 

z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z. 

24ca) § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 596/2003 Z. z. 

24d) § 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

175/2005 Z. z. 

§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

24f) § 53 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-

mestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

390/2011 Z. z. 

24fa) § 29 ods. 5, § 33 ods. 1, § 97 ods. 6, § 98 ods. 3, § 

99 ods. 4 a § 100 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

24g) § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

25) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnú-

tornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

25a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov 

25aa) § 90 ods. 7 až 11 zákona č. 245/2008 Z. z. 

25b) § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhra-

dách v znení neskorších predpisov. 

25c) § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zá-

kona č. 462/2008 Z. z. 

26) § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. 

 

 


