
 Otázky a odpovede k LK (aktualizované 20.1.2022) 
 
Otázka č.1:  

Chcela by som sa informovať o tom, aké možnosti máme s financovaním lyžiarskeho výcviku, ak sme 

v septembri 2021 v zbere údajov  vzhľadom na epidemiologickú situáciu nepožiadali o financie. Je 

teda možné uplatniť si príspevok na žiaka a ak áno, za akých podmienok? 

 

V roku 2022 bude príspevok na lyžiarsky kurz poskytovaný školám po uskutočnení lyžiarskeho kurzu. 

Škola môže v roku 2022 požiadať o príspevok na lyžiarsky kurz i v prípade, ak z dôvodu nepriaznivej 

epidemiologickej situácie neprejavila záujem o organizáciu lyžiarskych kurzov zadaním počtu žiakov 

v septembrovom Eduzbere . V súlade so zverejnenou metodikou na https://www.minedu.sk/29237-

sk/rok-2022/   škola požiada formou Žiadosti o navýšenie počtu žiakov vysielaných na lyžiarsky kurz 

v roku 2022  o navýšenie počtu  žiakov pred uskutočnením lyžiarskeho kurzu.  

 

Otázka č. 2: 

Je možné poslať na lyžiarsky zájazd aj žiakov, ktorí boli nahlásení cez Eduzber na lyžiarsky kurz 

minulý školský rok a neboli na ňom? Dostanú školy finančný príspevok aj na nich? 

 

Škola môže zaslať na lyžiarsky kurz i žiakov z viacerých ročníkov za predpokladu, že nepresiahne 

ohraničenie maximálneho počtu žiakov podľa zverejnenej metodiky pre rok 2022. V prípade, že má 

škola záujem poslať na lyžiarsky kurz viac žiakov, zašle ministerstvu pred uskutočnením lyžiarskeho 

kurzu Žiadosť o navýšenie počtu žiakov vysielaných na lyžiarsky kurz v roku 2022. Ministerstvo 

žiadosť spracuje a po odsúhlasení počtu žiakov sa môže lyžiarskeho kurzu zúčastniť i vyšší počet 

žiakov. 

 

Otázka č. 3 

Môže zriaďovateľ požiadať o príspevok na lyžiarsky kurz na vyšší počet žiakov, ako príslušná škola 

uviedla v Eduzbere 2021, t.z aj nad rámec metodiky zberu? 

 

V súlade s odpoveďou na otázku 1 a 2 by počet žiakov, ktorí sa lyžiarskeho kurzu zúčastnia, nemal 

presiahnuť stanovené ohraničenie maximálneho počtu žiakov. V prípade, ak maximálne ohraničenie 

neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov, ktorých chce škola v roku 2022 vyslať na 

lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie počtu žiakov prostredníctvom  Žiadosti 

o navýšenie počtu žiakov vysielaných na lyžiarsky kurz v roku 2022 (vzor žiadosti viď. 

https://www.minedu.sk/data/att/21815.xlsx , a to pred uskutočnením lyžiarskeho kurzu. 

 

Otázka č. 4 

Chcem sa opýtať či príspevok 150 € bude poskytnutý aj v roku 2022 a či pridelenie FP bude formou 

refundácie. 

 

Štátny rozpočet i v roku 2022 počíta s poskytovaním príspevku na lyžiarsky kurz. Z dôvodu aktuálnej 

epidemiologickej situácie bude príspevok škole pridelený až po uskutočnení lyžiarskeho kurzu na 

skutočný počet žiakov, ktorí sa kurzu zúčastnili. 

 

 

Otázka č. 5 

Poprosila by som o informáciu, či sa lyžiarskeho výcviku môžu zúčastniť aj žiaci, ktorým minulý 

rok príspevok prepadol / do hlásenia RIS / sme ich dali. Taktiež ako a kedy sa budú posielať 

financie 150,- a taktiež či je nutné robiť verejné obstarávanie. 

V súlade s odpoveďou na otázku 1 až 3 môže škola požiadať o navýšenie počtu žiakov udaných 

v poslednom zbere údajov k 15.9. – očakávaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí sa zúčastnia 

lyžiarskeho kurzu. Finančné prostriedky budú škole pridelené po uskutočnení lyžiarskeho kurzu. Školy 

majú v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov povinnosť zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky 

boli primerané jeho kvalite a cene. Spôsob prideľovania finančných prostriedkov formou príspevku na 

lyžiarsky kurz v roku 2022 nemá vplyv na povinnosti vyplývajúce z uvedeného zákona. 

 

https://www.minedu.sk/29237-sk/rok-2022/
https://www.minedu.sk/29237-sk/rok-2022/
https://www.minedu.sk/data/att/21815.xlsx


Otázka č.6 

Ak časť žiakov absolvuje lyžiarsky kurz a časť žiakov snoubordingový kurz, je potrebné, aby škola 

zaslala dve žiadosti o príspevok na lyžiarsky kurz? 

  

Nie,  škola v roku 2022 žiada o príspevok na LK jednou žiadosťou po uskutočnení lyžiarskeho/ 

snoubordingového kurzu.  

 

Otázka č. 7 

Sme stredná škola. Zaujíma nás, na aký počet žiakov môže škola dostať príspevok na LK vo výške 

150 € na žiaka ?  

 

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia LK a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok nahlasuje škola 

ministerstvu prostredníctvom RIS-u (zber údajov o počte žiakov pre normatívne financovanie).V zbere 

stredná škola zadá predpokladaný počet žiakov v dennej forme štúdia, ktorí majú záujem o LK 

v nasledovnom roku. Na základe toho sa vypočíta, na aký maximálny počet žiakov si škola môže 

uplatniť požiadavku na príspevok na LK (150 €/osoba). Počet nahlásených žiakov v Eduzbere, ktorí sa 

v nasledujúcom roku zúčastnia LK a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok, nesmie 

presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v jednom ročníku na 

druhom stupni v dennej forme štúdia danej základnej školy v školskom roku. Hodnoty 35 alebo 1,2 

násobok priemerného počtu žiakov slúžia iba na kontrolu výpočtu maximálneho počtu žiakov! Škola v 

skutočnosti v Eduzbere uvedie iba žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa LK (očakávaný počet žiakov). 

To znamená, ak má záujem o LK menší počet žiakov ako 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu 

žiakov v ročníku, uvedie sa tento menší počet žiakov (očakávaný počet žiakov), ktorí sa plánujú 

zúčastniť LK. Ďalej uvádzame príklady pre rôzne stredné školy.  

Príklad 1: Gymnázium má v štvorročnej forme štúdia 220 žiakov a na osemročnom gymnázium má v 

prvých štyroch ročníkoch v dennej forme štúdia 110 žiakov a v posledných 4 ročníkoch má 374 žiakov, 

spolu 704 žiakov. Obom sa rátajú 4 roky štúdia, nakoľko žiaci osemročných gymnázií majú nárok na 

príspevok 2 krát. Výpočet: (704 / 4 ročníky = 176 * 1,2 = 211,2, zaokrúhlene 212). Z uvedeného vyplýva, 

že Gymnázium si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na LK pre maximálne 212 žiakov. 

Príklad 2: Stredná odborná škola má spolu 380 študentov v dennej forme štúdia. Z toho 180 študentov 

študuje 3-ročné odbory a 200 študentov študuje 4-ročné odbory. Maximálny počet účastníkov LK sa 

vypočíta nasledovne: Priemerný počet žiakov v ročníku 3-ročných odborov je 180 / 3 = 60. Priemerný 

počet žiakov v ročníku 4-ročných odborov je 200 / 4 = 50. Spolu 60 + 50 = 110 * 1,2 = 132. SOŠ si 

teda môže uplatniť požiadavku pre maximálne 132 študentov.  

 

Otázka č. 8 

Sme plne organizovaná ZŠ s počtom žiakov 505, z toho 200 žiakov je na prvom stupni a 305 žiakov 

na druhom stupni. Zaujíma nás, na aký počet žiakov môže škola dostať v nasledujúcom roku 

príspevok na LK vo výške 150 € na žiaka ? 

Príspevok na lyžiarsky kurz sa týka u základných škôl len žiakov na druhom stupni. Počet žiakov, ktorí 

sa LK zúčastnia a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok, nahlási škola ministerstvu 

prostredníctvom RIS-u (zber údajov o počte žiakov pre normatívne financovanie). Škola zadá počet 

žiakov na druhom stupni (v dennej forme štúdia – teda bez „ostatných“ žiakov!). Na základe toho sa 

v súlade so stanovenou metodikou na daný rok vypočíta, na aký maximálny počet žiakov si škola môže 

uplatniť požiadavku na príspevok na LK (150€/osoba).  

 

Otázka č. 9  

Zaujíma nás, či môže o príspevok na lyžiarsky kurz požiadať aj občianske združenie, prípadne fyzická 

osoba.  

 

O príspevok nemôže požiadať ani občianske združenie, ani iná fyzická osoba. Príspevok na LK sa 

poskytuje základnej škole resp. strednej škole v súlade s § 4ab, § 6 a § 6a zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Finančné prostriedky na LK sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ZŠ)resp. 

špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a žiakov stredných škôl.. Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na 

LK poskytnúť príslušnej ZŠ/ŠZŠ v plnej výške.  

 

 

 



Otázka č. 10 

Chcem sa opýtať, či môžu školy vyberať zálohy od žiakov, na ktorých dostanú príspevok od štátu na 

LK?  

Ak je to potrebné, školy môžu vybrať zálohu od zástupcov žiakov (rodičov), na ktorých dostanú 

príspevok od štátu. Napr. v tom prípade, ak náklady na LK pre jedného žiaka budú väčšie ako 150 €. Pri 

výbere zálohy je potrebné dodržať účtovné postupy (napr. príjmový doklad).  

 

Otázka č. 11  

Je možné pri organizácii lyžiarskeho kurzu (LK) z dôvodu efektivity spájanie sa žiakov z viacerých 

škôl?  

Organizačné zabezpečenie LK je v kompetencii príslušných škôl. Z dôvodu efektivity organizácie 

pobytu žiakov môže pripadať do úvahy i spájanie žiakov z viacerých škôl. Príspevok poskytne 

ministerstvo tej škole, ktorú žiak navštevuje. Upozorňujeme na skutočnosť, že v súlade so zákonom 

môže škola použiť príspevok na lyžiarsky kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho 

návštevy konkrétneho druhu školy. Z uvedeného dôvodu je každá škola povinná viesť evidenciu žiakov, 

ktorí sa zúčastnili LK a využili príspevok štátu na LK. Školám odporúčame viesť evidenciu napríklad v 

katalógovom liste žiaka v časti „Poznámky, zmeny, opravy“, kde sa uvedie veta, že žiakovi v školskom 

roku ...... bol poskytnutý príspevok na školu v prírode/lyžiarsky kurz podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Otázka č. 12  

Môžu si školy z príspevku na lyžiarsky kurz nakúpiť napríklad lyže, alebo inú výstroj a nechať to v 

majetku školy? Ktoré výdavky môžu školy zahrnúť do príspevku na LK?  

Príspevok na lyžiarsky kurz je určený na žiaka. Nákup lyží by bol inventárom pre školu, čo nie je účelom 

tohto príspevku. Nákup lyží resp. iného inventáru pre školu preto nie je možné hradiť z príspevku na 

lyžiarsky kurz. Do oprávnených nákladov patrí skôr prenájom lyžiarskeho výstroja pre konkrétneho 

žiaka. Z príspevku na LK možno uhrádzať výdavky zahrnuté v čl. 8 smernice č. 19/2017 o organizovaní 

lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. Ide o výdavky súvisiace s vyslaním inštruktora 

lyžovania a zdravotníka, ak nie sú zamestnancami školy organizujúcej výcvik a ďalej sú to výdavky na 

dopravu, stravovanie, ubytovanie, poistenie žiakov proti úrazom a ostatné náklady spojené s výcvikom.  

 

Otázka č. 13  

Naša ZŠ sa nachádza v horskom prostredí, v ktorom sú dostatočné podmienky na realizáciu 

lyžiarskeho výcviku. Chcem sa opýtať, či je možné organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečiť aj 

formou denného dochádzania do lyžiarskeho strediska a či na takúto formu je možné využiť príspevok 

na lyžiarsky kurz. Z príspevku by sa teda neuhrádzali náklady na ubytovanie.  

 

Príspevok na lyžiarsky kurz je určený na zabezpečenie pohybových aktivít pre žiakov škôl. Forma a 

spôsob organizácie lyžiarskeho kurzu je plne v kompetencii školy. Príspevok je teda možné využiť aj 

pri dennom dochádzaní do lyžiarskeho strediska.  

 

Otázka č. 14  

Na konkrétny lyžiarsky kurz (LK) musia ísť len žiaci z jedného ročníka druhého stupňa ZŠ (napr. len 

žiaci 7. ročníka), alebo je možné doplniť počet žiakov na LK aj z viacerých ročníkov druhého stupňa 

ZŠ?  

Odhliadnuc od spôsobu výpočtu finančných prostriedkov pre školu (viď odpovede na otázky 1 až 3) 

uskutočňovanie lyžiarskych kurzov sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, 

nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník a pri praktickej realizácii LK je 

možná účasť aj žiakov z rôznych ročníkov 2. stupňa ZŠ. 

 


