
AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PRÍSPEVKU NA UČEBNICE NA ŠKOLSKÝ 

ROK 2021/2022 – 15. jún 2021 
 

 

1. Príspevok na učebnice 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytlo v roku 

2021 školám príspevok na učebnice v dvoch fázach.  

I. fáza – apríl 2021: príspevok na učebnice pre žiakov nultého ročníka, 1. – 4. ročníka 

základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl a špeciálnych 

stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

II. fáza – jún 2021: príspevok na učebnice pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, pre 

žiakov základných škôl pri zdravotníckom zariadení a všetkých ročníkov stredných 

škôl. 

Príspevok na učebnice na školský rok 2021/2022 sa každej škole určil podľa  

- počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2020 (údaje zo štatistických výkazov 

od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“),  

- výšky príspevku na učebnice na žiaka.  

Konkrétnu výšku finančného príspevku na učebnice, ktorý bol škole poskytnutý v prvej a 

druhej  fáze, si škola môže vyhľadať na webovej stránke ministerstva školstva v časti 

Regionálne školstvo – Financovanie – Príspevok na učebnice – Rok 2021 – Príspevok na 

učebnice na školský rok 2021/2022.  

Príspevok na učebnice je účelovo viazaný, t. j. škola si za príspevok na učebnice môže 

zakúpiť iba 

- učebnice so schvaľovacou doložkou a učebnice s odporúčacou doložkou, 

- učebné texty so schvaľovacou doložkou, 

- pracovné zošity so schvaľovacou doložkou a pracovné zošity s odporúčacou doložkou. 

Zoznam učebníc so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou, pracovných zošitov so 

schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou a učebných textov so schvaľovacou doložkou 

(ďalej len „Zoznam učebníc“), ktoré si možno zakúpiť z poskytnutého príspevku na učebnice  

- je zverejnený na stránke Edičného portálu v časti Menu – Zoznam dokumentov pod 

názvom „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených 

pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na 

zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – 2021“, 

link https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98 

- bude aktualizovaný dvakrát v mesiaci (t.j. dopĺňaný o tie učebnice, pracovné zošity 

a učebné texty, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná schvaľovacia alebo 

odporúčacia doložka).  

Učebnicu, pracovný zošit alebo učebný text, ktorý nie je uvedený v Zozname učebníc 

zverejnenom na edičnom portáli, si škola z príspevku na učebnice nemôže uhradiť.  

Výška príspevku na učebnice je určená v závislosti od druhu školy, ročníka a druhu 

zdravotného znevýhodnenia, ktoré vyžaduje špeciálne učebnice, učebné texty a pracovné 

zošity. 

https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
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PRÍSPEVOK NA UČEBNICE -  I. FÁZA  

Výška príspevku na učebnice na žiaka v eurách pre školy, ktoré sú prijímateľmi príspevku 

na učebnice v I. fáze 

 

Vysvetlivky:  

VJS – vyučovací jazyk slovenský, VJM – vyučovací jazyk maďarský, VJU – vyučovací jazyk ukrajinský, VJR – 

vyučovací jazyk rusínsky, ostatné – ostatné vyučovacie jazyky. 

Ak je v tabuľke uvedená nula, škole bude pre túto skupinu žiakov poskytnutý príspevok na učebnice v druhej fáze, 

t.j. v najskôr mesiaci jún 2021. 

 

PRÍSPEVOK NA UČEBNICE -  II. FÁZA   

Výška príspevku na učebnice na žiaka v eurách pre školy, ktoré sú prijímateľmi príspevku 

na učebnice v II. fáze  

 

 

Základné školy môžu z príspevku na učebnice poskytnutého v druhej fáze nakupovať aj 

učebnice a pracovné zošity pre žiakov prvého stupňa. 

 

2. Odporúčaný postup pri výbere a nákupe učebníc, pracovných zošitov a učebných 

textov 

Škola si za príspevok na učebnice zaobstará iba učebnice, pracovné zošity alebo učebné texty  

zo Zoznamu učebníc.  

Žiaci so zrakovým 

alebo sluchovým 

postihnutím na  

špeciálnych školách

Žiaci so zrakovým 

alebo sluchovým 

postihnutím na 

bežných školách

VJS VJM VJS VJM
všetky vyučovacie 

jazyky

všetky vyučovacie 

jazyky
VJS + ost VJM/VJU/VJR. VJS + ost VJM/VJU/VJR.

nultý 25,5 25,5 55,25 17 25,5

prípravný 25,5 25,5 55,25 17 25,5

1. 34 51 34 51 55,25 55,25 34 51 34 51

2. 25,5 25,5 25,5 25,5 55,25 55,25 17 25,5 17 25,5

3. 25,5 25,5 25,5 25,5 55,25 55,25 17 25,5 17 25,5

4. 25,5 25,5 25,5 25,5 55,25 55,25 17 25,5 17 25,5

5. 25,5 25,5 0 0 55,25 0 17 25,5 0 0

6. 25,5 25,5 0 0 55,25 0 17 25,5 0 0

7. 25,5 25,5 0 0 55,25 0 17 25,5 0 0

8. 25,5 25,5 0 0 55,25 0 17 25,5 0 0

9. 25,5 25,5 0 0 55,25 0 17 25,5 0 0

10. 25,5 25,5 0 0 55,25 0 17 25,5

ŠSŠ 1.-5. 25,5 25,5 0 0 56,1 0 17 25,5 0 0

ZŠ, ŠZŠ

Výška príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 na jedného žiaka  podľa školy, ročníkov a druhu zdravotného znevýhodnenia v €

Typ školy Ročník

Žiaci s mentálnym 

postihnutím na 

špeciálnych školách

Žiaci s mentálnym 

postihnutím na bežných 

školách

Žiaci bez mentálneho, 

zrakového alebo 

sluchového postihnutia 

na špeciálnych školách

Žiaci bez mentálneho, 

zrakového alebo sluchového 

postihnutia na bežných 

školách

Výška príspevku na 1 žiaka (€)

VJS/ostatné VJM/VJU/VJR

2. stupeň ZŠ vrátane špec. tried pri ZŠ 5.-9. 25,50 55,25 15,90 25,50  -

ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach všetci žiaci -  -  -  - 15,90

SŠ (vrátane 8 ročných gymnázií) + 2 

špec. SŠ pre mimor. nadaných
1.-8.  - 55,25 10,70 25,50  -

Škola

Žiaci bez mentálneho, 

zrakového a sluchového 

postihnutia na bežných 

školách

Žiaci so 

zrakovým a 

sluchovým 

postihnutím 

bežné školy

Ročník

Žiaci škôl pri 

zdravot. 

zariadeniach

Žiaci s 

mentálnym 

postihnutím 

na bežných 

školách
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Pri výbere sa riadi svojimi skladovými zásobami, vlastnými kritériami na kvalitu učebnice (ak 

vyberá pracovný zošit, tak vlastnými kritériami na kvalitu pracovného zošita, analogicky 

v prípade učebného textu) a potrebami žiakov.   

Pri nákupe postupuje podľa pravidiel stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Škola 

nemusí nakupovať učebnice, pracovné zošity alebo učebné texty pre každý ročník alebo každý 

predmet. Odporúčame školám z poskytnutého príspevku na učebnice  

- minimálne 40% čerpať na nákup učebníc so životnosťou aspoň 3 roky, 

- zvyšok čerpať na pracovné zošity, pracovné učebnice, učebné texty so životnosťou 

jeden rok.  

Ak budú škole poskytnuté hromadné zľavy zo strany predávajúceho, škola môže z príspevku 

na učebnice zaobstarať aj viac kusov ako je počet žiakov triedy, musí však dodržať pravidlo, 

že učebnica, pracovný zošit alebo učebný text je uvedený v Zozname učebníc. 

Informácie o učebniciach, pracovných zošitoch a učebných textoch, ktoré sú v procese 

schvaľovania, si škola môže vyhľadať v Databáze didaktických prostriedkov zverejnenej na 

stránke ministerstva školstva v časti Regionálne školstvo – Učebnice, učebné texty, pracovné 

zošity – Dokumenty schvaľovacieho procesu didaktických prostriedkov: 

https://www.minedu.sk/data/att/19150.xlsx. 

Pri nákupe učebníc, pracovných zošitov a učebných textov postupuje škola štandardne podľa 

rovnakých pravidiel ako pri každom nákupe tovaru, teda v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, zákonom o rozpočtových pravidlách a v súlade so svojimi internými predpismi.  

Školám je na webovej stránke ministerstva školstva v časti Regionálne školstvo – Financovanie 

– Príspevok na učebnice – Rok 2021 k dispozícii dokument „Odporúčania k verejnému 

obstarávaniu učebníc, pracovných zošitov a učebných textov _ rok 2021“. 

Škola môže na nákup učebníc, pracovných zošitov a učebných textov použiť aj vlastné zdroje, 

ak potreby školy presahujú pridelený príspevok na učebnice.  

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na učebnice je potrebné prostredníctvom 

zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 3. decembra 2021 na účet poskytovateľa. Pri vrátení 

finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného Odboru 

školstva Okresného úradu v sídle kraja k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov. 

VÚC žiadame, aby nevyčerpané finančné prostriedky za svoje školy vrátili na výdavkový účet 

poskytovateľa (ministerstvo) s variabilným symbolom (1014). V správe pre prijímateľa, 

je potrebné k skratke samosprávneho kraja uviesť „vratka príspevku na učebnice“. Súčasne 

s odoslaním platby je potrebné zaslať avízo o odoslanej platbe na odbor výkazníctva, 

konsolidácie a finančného účtovníctva ministerstva. 

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na učebnice je potrebné adresovať 

na príslušný Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja. 

Kontakt pre otázky súvisiace s rozpočtom na učebnice, zoznamom učebníc a verejným 

obstarávaním:   

 prispevokucebnice@minedu.sk   

 0800 138 033  
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