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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, podľa ustanovenia § 117 ods.7 a 8 
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov vydáva   pre  územie  Trnavského samosprávneho kraja  toto 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
Trnavského samosprávneho kraja  

 

č. 17/2008  
 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

 
 

Úvodné ustanovenia 
 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku a bližšie podmienky úhrady 
nákladov na     ubytovanie v školskom internáte, a to: 

                       a) spôsob jej určenia a platenia, 
                       b) povinnosti žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka uhradiť mesačný 

príspevok v školskom internáte, 
                       c) poskytovanie zľavy a odpustenie časti úhrady mesačného príspevku    
                           v školskom internáte. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na  školské internáty v zriaďovateľskej     

pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 
   

 
 

Článok 1. 
 

Poskytovanie služieb v školskom internáte  
 

Školský internát zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie 
a stravovanie. Svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu 
činnosť školy v čase mimo vyučovania. Mimoškolské aktivity orientuje na uspokojenie 
individuálnych potrieb a záujmov žiakov. Školský internát môže poskytovať 
ubytovanie a stravovanie v čase pracovného voľna, pracovného pokoja i v čase 
školských prázdnin. 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 Článok 2. 
 

Určenie výšky mesačného  príspevku v školskom internáte 
 
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s ubytovaním žiakov v školskom internáte sa  určuje v rozpätí: 
a) od 12,00 € do 30,00 €  v školskom internáte bez ubytovacích buniek 
b) od 17,00 € do 50,00 €  v školskom internáte s ubytovacími bunkami, 
c) 0 €  pre žiaka, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 5 tohto VZN, a to 

v školskom internáte s ubytovacími bunkami aj bez ubytovacích buniek. 
Uvedený príspevok platí len počas obdobia školského vyučovania, t.j. do 
30.06. daného školského roka.        

 
2. Ubytovacia bunka je časť školského internátu, ktorú tvoria dve alebo tri izby, 

spoločná  predsieň a zariadenia na osobnú hygienu podľa § 1 ods. 2 písm. j) 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach 
a požiadavkách na  vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na 
byty nižšieho štandardu    a na ubytovacie zariadenia.  
  

3. Konkrétnu výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s ubytovaním v školskom internáte určí rozhodnutím jednotne pre všetkých 
ubytovaných žiakov riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školský internát. 

 
 

Článok 3. 
 

Povinnosť zaplatiť úhradu nákladov na ubytovanie 
 
1. Mesačný príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý má 

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (ďalej ako „povinná osoba“). 
2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 
3. Úhrada sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov: 

- poštovou poukážkou,  
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z účtu žiaka, resp. 

zákonného zástupcu žiaka na účet školského internátu. 
  

 
Článok 4. 

 
Podmienky poskytovania zľavy a odpustenie časti úhrady nákladov 

 
1. Príspevok v školskom internáte je možné znížiť alebo odpustiť: 

 
a) na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou je školský internát, ak 

o to písomne v listinnej alebo elektronickej podobe požiada povinná osoba, 
ktorá súčasne predloží doklad o tom, že je členom domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1, 

                                                 
1 Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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b) na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou je školský internát,  

a so súhlasom predsedu Trnavského samosprávneho kraja,  ak o to písomne 
v listinnej alebo elektronickej podobe požiada povinná osoba, ak ide o žiaka,  
ktorého postihla mimoriadna situácia odôvodňujúca zníženie alebo 
odpustenie príspevku, najmä nepriaznivá sociálna situácia podľa §2 ods. 2 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

 
2. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. O zániku nároku na zníženie alebo 
odpustenie príspevku podľa odseku 1. písm. b) tohto článku môže rozhodnúť i 
predseda Trnavského samosprávneho kraja. 
 

3. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku 
v školskom internáte, povinná osoba musí túto skutočnosť bezodkladne písomne 
v listinnej alebo elektronickej podobe oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je 
školský internát. 

 
Zmena sa uskutoční: 

 
a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak je 

v prospech žiaka 
b) od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom zmena nastala, ak je  v neprospech žiaka.“ 
 

 

Článok 5. 

 

Podmienky pre ubytovanie za 0 € 

 

1. Ubytovanie v školskom internáte za príspevok uvedený v Článku 2 bod 1 písm. c) 

môže byť poskytnuté :  

a) žiakovi strednej odbornej školy na území Trnavského samosprávneho kraja, 

ktorý je zapojený do systému duálneho vzdelávania a má uzatvorenú 

učebnú zmluvu podľa §10 ods. 3 písm. b) zákona č. 61/2015 Z. z., 

v ktoromkoľvek ročníku počas trvania učebnej zmluvy, 

b) žiakovi strednej odbornej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktorý je 

žiakom prvého alebo druhého ročníka nedostatočne obsadeného 

učebného alebo študijného odboru. Zoznam pre konkrétny školský rok  

Úrad TTSK každoročne zverejní na webovej stránke TTSK vždy najneskôr 

do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

2. Ubytovanie v školskom internáte za príspevok uvedený v Článku 2 bod 1 písm. c) 

môže byť poskytnuté už za ten kalendárny mesiac, v priebehu ktorého došlo 

k splneniu podmienok. 
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3. Na žiaka uvedeného v bode 1 písm. a) a písm. b) tohto článku  sa nevzťahuje 

príspevok uvedený v Článku 2 bod 1 písm. c) ak:  

a. ukončí štúdium,  

b. sa ukončí učebná zmluva, na základe ktorej sa žiakovi poskytuje odborné 

vzdelávanie v SDV -  v prípade žiaka uvedeného v bode 1 písm. a) tohto 

článku,  

c. sa zmení učebný alebo študijný odbor na odbor, ktorý nie je nedostatočne 

obsadeným učebným alebo študijným odborom - v prípade žiaka uvedeného 

v bode 1 písm. b) tohto článku, 

d. opakuje ročník, 

e. ak má zníženú známku zo správania, 

f. zanikne nárok na ubytovanie v internáte, 

g. žiak nedodržuje vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania alebo 

ak jeho disciplína nie je dostatočná pri výkone praktického vyučovania na 

strednej odbornej škole, a to na základe oznámenia riaditeľa školy, na ktorej 

žiak študuje, 

h. dochádzka žiaka na teoretickom vyučovaní a praktickom vyučovaní nie je 

včasná a aktívna, a to na základe oznámenia riaditeľa školy, na ktorej žiak 

študuje. 

 

4. Zmena určenia výšky príspevku za ubytovanie na základe ods. 3 tohto Článku je 

platná od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého došlo 

k jednej zo skutočností uvedenej v ods. 3 tohto Článku.  

 
 

Článok 6. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všeobecne   záväzné  nariadenie  číslo 17/2008 o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte 
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  
448/2008/21. 

2. Zmeny a doplnenia tohto VZN možno vykonať iba uznesením Zastupiteľstva 
TTSK. 

3. VZN č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  
ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK  nadobudol  
účinnosť dňom 1.10.2008.  

4. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2008 o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom 
internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského 
samosprávneho kraja dňa 02.09.2009 uznesením číslo 663/2009/28 a nadobudol 
účinnosť dňom 01.10.2009. 
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5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2008 o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom 
internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského 
samosprávneho kraja dňa 12.06.2013 uznesením číslo 678/2013/23 a nadobudol 
účinnosť dňom 01.09.2013. 

6. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2008 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK schválilo Zastupiteľstvo  Trnavského 
samosprávneho kraja dňa 9. septembra 2015 Uznesením číslo 217/2015/12 
a nadobudol účinnosť dňom 01.10.2015. 

7. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2008 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte  

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského 

samosprávneho kraja dňa 28. júna 2021 Uznesením č. 628/2021/24  

a nadobudol účinnosť dňom 16.7.2021. 

8. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17/2008 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte  

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského 

samosprávneho kraja dňa 28. marca 2022 Uznesením č. 762/2022/29  

a nadobudol účinnosť dňa 29. marca 2022.  

 

 
 
V Trnave dňa 29. marca 2022  

            

 

 

 
 

                                                                                            Mgr. Jozef Viskupič 

                 predseda  

             Trnavského samosprávneho kraja 


