
Otázky a odpovede k spracovaniu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01  
 
1. Legislatíva hovorí o čestnom vyhlásení iba v prípade návštevy viacerých škôl alebo 
školských zariadení rovnakého druhu.  
Odporúčame zriaďovateľom uskutočniť doloženie čestného vyhlásenia u všetkých žiakov základných 
umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a neštátnych poradenských 
zariadení, a to   z toho dôvodu, aby zriaďovateľ a aj riaditeľ školy/školského zariadenia vedel 
preukázať, že obec dostane na žiaka finančné prostriedky v súlade s § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. 
a aj z dôvodu kontroly údajov o počte detí, žiakov a poslucháčov podľa nových pravidiel. 
 
2. Ako budú vypĺňať CVČ výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01? 
Nebudú ho vypĺňať. Vyplnia len výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15 – 01 o zariadení určenom na voľný čas a 
záujmovú činnosť detí a mládeže. 
 
3. Žiak navštevuje jednu ZUŠ v individuálnej forme, dá súhlas na započítanie do zberu údajov 
tejto ZUŠ. Ten istý žiak však navštevuje inú ZUŠ v skupinovej forme, tiež dá súhlas na 
započítanie do zberu údajov tejto ZUŠ. Môže byť tento žiak uvedený vo výkaze 40-01 za obec  
2x ( raz v individuálne a raz v skupinovej forme) ? 
Na toto pozor !!!! Obec môže uviesť v zbere údajov toho istého žiaka raz v individuálnej a raz 
v skupinovej forme vyučovania, a to len v jednej ZUŠ na území SR. Žiaka ZUŠ nie je možné uviesť 
2-x v tej istej forme vyučovania. 

Príklad: Žiak navštevuje obecnú ZUŠ v individuálnej forme a súkromnú ZUŠ v skupinovej forme. Môže 
sa uviesť v oboch alebo iba v jednej ZUŠ? Súhlas dá v oboch ZUŠ? 
Nie. Uvedie sa len v jednej ZUŠ na území SR, a to len v individuálnej forme alebo len v skupinovej 
forme alebo v individuálnej forme a aj v skupinovej forme. Súhlas môže dať len jednej ZUŠ na území 
SR, inak poruší zákon. 
 
 
4. Akou formou budú žiadať CVČ finančné prostriedky od obce a ako budú financované? 
Podmienky určuje obec vo VZN. Treba sa obrátiť na obec, od ktorej sa finančné prostriedky žiadajú. 
 
5. Ako budú financovaní poslucháči ZUŠ nad 25 rokov? 
Obce môžu z pridelených finančných prostriedkov v rámci výnosu dane financovať aj osoby v ZUŠ 
nad 25 rokov veku. Podmienky určuje obec vo VZN. 
 
6. Na základe akého zákona je v MP nadefinované, že do výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 sa 
žiak ZUŠ započítava 1-x v individuálnej forme  vzdelávania a 1-x v skupinovej forme  
vzdelávania? 
§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z  
 
7. Môže samosprávny kraj obmedziť svojim VZN, že bude financovať deti nad 15 rokov veku 
v ZUŠ len 1x, hoci žiak je prihlásení aj na individuálnu aj skupinovú formu? 
Je na rozhodnutí samosprávneho kraja, aký spôsob financovania ZUŠ si zvolí. Spôsob financovania 
ZUŠ si určí vo VZN. Pozor na to, aby spôsob financovania nebol nastavený diskriminačne. 
 
8. Patria do počtu potenciálnych stravníkov aj žiaci oslobodení od dochádzky do školy? 
Áno, patria tu aj žiaci oslobodení od dochádzky do školy z dôvodu pobytu v zahraničí, aj zo 
zdravotných dôvodov. Rovnako ich uvediete aj do výkazu V3 o základnej škole. 
  
9. Dokedy je potrebné zaslať údaje za školy/ŠZ? 
Školy/ŠZ alebo ich zriaďovatelia vyplnia požadované údaje vo webovej aplikácii najneskôr do 
25.9.2015. 
 
10. Môžu sa do ZUŠ započítať aj žiaci, ktorí v nej navštevujú iba krátkodobé trojmesačné 
kurzy? 
Nie. Do výkazu sa žiaci navštevujúci krátkodobé kurzy (napr. tanečný kurz a pod.) nezapočítavajú. 
Podľa § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie  podľa 
školských vzdelávacích programov v  prípravnom štúdiu, základnom štúdiu, štúdiu s rozšíreným 



počtom vyučovacích hodín, skrátenom štúdiu a štúdiu pre dospelých. Do uvedených druhov štúdia 
prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky.  
Do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam možno zahrnúť 
iba tých žiakov ZUŠ, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 7a zákona č . 597/2003 Z. z. a sú 
zaradení do štúdia podľa § 51 ods. 1 školského zákona.  
Porušenie vyššie uvedených ustanovení zákonov sa považuje za poskytnutie nepravdivých údajov a 
bude sa pokutovať podľa § 8b zákona č. 597/2003 Z. z. 
 
 


