Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 16/2008
o úhrade nákladov na štúdium v jazykových školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Trnava, september 2008

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 8 ods.1 a §
11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 53 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
pre územie Trnavského samosprávneho kraja toto

Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. 16/2008
o úhrade nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah a bližšie podmienky úhrady nákladov na
štúdium v jazykovej škole, a to:
a) spôsob jej určenia a platenia,
b) povinnosti vzdelávajúceho zaplatiť úhradu nákladov na štúdium v jazykovej
škole,
c) poskytovanie zľavy a odpustenie časti úhrady nákladov.
2.Úhrada nákladov na štúdium pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov /školné/
a zo zápisného.
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na jazykové školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v štruktúre:
a) jazyková škola bez právnej subjektivity, zaradená do siete na základe
zriaďovacej listiny s pôsobnosťou pri strednej škole,
b) jazyková škola s právnou subjektivitou, zaradená do siete na základe
zriaďovacej listiny.
Článok 1.
Poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch
Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho
programu, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na
prekladateľskú činnosť. Vzdelávanie v jazykovej škole sa uskutočňuje v kurzoch.
Článok 2.
Určenie príspevku na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole a zápisného
Náklady na štúdium v jazykových školách pozostávajú z príspevku na úhradu ročných
nákladov – školného a jednorazového ročného poplatku – zápisného.
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Výška úhrady nákladov sa určuje nasledovne:
1. Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium v jazykovej škole je vo výške
a) 100 % sumy aktuálneho životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu¹ zaokrúhlenej na celé sto koruny,
b) 100 % sumy aktuálneho životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
podľa osobitného predpisu² zaokrúhlenej na celé sto koruny.
2. Jednorazový poplatok – zápisné je vo výške
a) 50 % sumy aktuálneho životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu¹ zaokrúhlenej na celé sto koruny,
b) 50 % sumy aktuálneho životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
podľa osobitného predpisu² zaokrúhlenej na celé sto koruny.
Článok 3.
Povinnosť zaplatiť úhradu nákladov na štúdium v jazykovej škole
1. Zákonný zástupca poslucháča alebo poslucháč, ak dovŕšil 18. rok svojho veku ku dňu
otvorenia kurzu v jazykovej škole, je povinný uhradiť školné a zápisné do 10. septembra
príslušného školského roku.
2. Úhrada sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov:
- poštovou poukážkou,
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z účtu žiaka, resp. zákonného
zástupcu žiaka na účet jazykovej školy.
3. Poslucháč, ktorý uhradil v stanovenom termíne zápisné a školné a do 30. septembra
hodnoverne preukáže, že zo závažných osobných či zdravotných dôvodov sa nemohol
jazykového kurzu zúčastňovať, škola mu vráti v plnom rozsahu zaplatené školné. Zápisné
sa nevracia.
Jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčovi zrušeného kurzu, ak takéhoto
poslucháča nemožno preradiť do iného kurzu. Zápisné sa nevracia.
4. Úhradu školného je možné uhradiť v dvoch až štyroch splátkach na základe písomne
uzatvorenej dohody školy a zákonného zástupcu poslucháča, resp. poslucháča, ak dovŕšil
18. rok svojho veku ku dňu otvorenia kurzu v jazykovej škole.

Článok 4.
Podmienky poskytovania zľavy a odpustenia časti úhrady nákladov
O znížení alebo odpustení úhrady školného rozhoduje štatutárny zástupca jazykovej
školy a to na základe písomnej žiadosti, ku ktorej je potrebné priložiť originálny doklad
o tom, že žiadateľ je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi.1
¹ Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §2, písm. c)
² Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §2, písm. a)
³ Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

3

Článok 5.
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 16/2008 o úhrade nákladov na štúdium v jazykových
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK bolo podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa 17.9.2008 uznesením číslo 447/2008/21.
2. Zmeny a doplnenia tohto VZN možno vykonať iba uznesením Zastupiteľstva TTSK.
3. VZN č. 16/2008 o úhrade nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK nadobúda účinnosť dňom 1.10.2008.

V Trnave dňa 17.9.2008

Tibor Mikuš
predseda
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