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Smernica č.2/2014 o vyberaní a výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ Park Angelinum 8, 

Košice, AngelPark 
 

Riaditeľstvo ZŠ Park Angelinum 8, Košice na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecného záväzného nariadenia 

Mesta Košice č.103, uznesením č. 800  zo dňa 16. decembra 2013 určujúcim výšku príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole, 

žiakov v základnej umeleckej škole a na činnosť školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné: 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

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

Centrum voľného času (ďalej len CVČ) pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice, AngelPark 

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

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

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v CVČ. 

 

Článok 2 

Účel smernice 

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

úhradu nákladov a spôsobe vyberania príspevku na činnosť CVČ. 

 

Článok 3 

Výška príspevku a podmienky platenia príspevku 

Príspevok pre pravidelnú záujmovú činnosť za záujmový útvar sa v priebehu školského roka bude 

vyberať na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Košice č.103 § 14  nasledovne: 

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

útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým 

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

súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času 

a) mesačne sumou 4 €, 

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

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

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

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

do zberu údajov príslušnému centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý 

pobyt, poskytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa 

a) mesačne sumou 4 €, 

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

voľného času. 

 

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

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

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

do zberu údajov príslušnému centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý 

pobyt, neposkytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa mesačne 

sumou 11 €. 

4) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 11 €. 
 
5) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 sa uhrádza na číslo účtu: IBAN SK 7656000000000498395002 
   
6) Príspevok podľa odsekov 1 až 4 je potrebné uhradiť: 
 a)  v 2 splátkach- 
1.splátka do 30.9. žiaci mimo  Košíc  do 15.10. za 4 mesiace- sept., októb., nov., dec.  
2.splátka do 30.1.   za 6 mesiacov- jan.,feb.,mar.,apr., maj,jun  
 b) alebo  vždy k 15.dňu v mesiaci , ak je výška príspevku určená podľa ods. 3. a 4. 
 
 

 

Článok 4 

Oslobodení od platenia príspevku budú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí z 

Detského domova podľa platných predpisov. 

 

 

 

 

V Košiciach 01.09.2014      Mgr. Renáta Brédová 

              riaditeľka školy 

 

 


