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Smernica o poplatkoch, príspevkoch   

v Súkromnej strednej odbornej škole podnikania  

     (ďalej SSOŠP) 
 

Riaditeľ SSOŠP, na návrh zriaďovateľa SSOŠP, vydáva Smernicu o poplatkoch,  podľa 

ktorej sa bude riadiť SSOŠP pri vyberaní poplatkov za zápisné a kvalitu vzdelávania pre 

školský rok 2020/2021. 

I. Zápisný poplatok 

 

Pri nástupe na štúdium, je študent povinný uhradiť zápisný poplatok vo výške 50,- €. 

Zápisný poplatok sa počas celého štúdia platí len raz a povinnosť uhradiť ho má každý 

študent. Splatnosť poplatku je stanovená do 01. 09. , teda pred prvým dňom nastúpenia na 

štúdium. Zápisný poplatok je nevratný. 

 

II. Výška  poplatkov  v SSOŠP 

 

1. Výška príspevku za kvalitu vzdelávania: 
Poplatok za kvalitu vzdelávania pre prvý, druhý, tretí, štvrtý  ročník v dennej forme 

štúdia je  vo výške 30,- € /Tridsať eur/ za mesiac (mimo letných prázdnin) 

 

 

2. Výška príspevku za kvalitu vzdelávania pri individuálnom študijnom pláne: 

Poplatok za kvalitu vzdelávania pri individuálnom študijnom pláne pre všetky ročníky  

je vo výške 50,- € /Päťdesiat eur/ za mesiac (mimo letných prázdnin 

 

 

3. Príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky: je príspevok od zákonného 

zástupcu žiaka škole a slúži na úhradu nákladov vynaložených súkromnou strednou 

odbornou školou spojených s vykonaním komisionálnej skúšky žiaka. Žiakovi môže 

byť udelená povinnosť vykonať komisionálnu skúšku za nedostatočný prospech, alebo 

nedostatočnú dochádzku do školy. 

a/ príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky udelenej žiakovi riaditeľom 

školy za nedostatočnú dochádzku do školy vo výške 30,- € / za jednu skúšku. 

b/ príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky udelenej žiakovi riaditeľom 

školy za neprospech vo výške 20,- €/ za jednu skúšku. 
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1. Príspevok je splatný do 1.-vého dňa v mesiaci, ktorého sa platba týka. 

2. V prípade nástupu žiaka v priebehu mesiaca, je žiak povinný uhradiť príspevok v plnej 

výške za celý mesiac 

3. Pri ukončení štúdia v priebehu mesiaca, je žiak povinný uhradiť príspevok v plnej 

výške za celý mesiac 

4. V prípade, že študent počas štúdia na škole požiada riaditeľa školy o umožnenie 

študovať podľa  individuálneho učebného plánu (ďalej IUP) a riaditeľ školy rozhodne 

v odôvodnených prípadoch o pridelení IUP,  študent je povinný zaplatiť príspevok za 

kvalitu vzdelávania a zápisné 550,- € (500,-€ za kvalitu vzdelávania za školský rok 

a 50,- € zápisné, platí sa raz, pri nástupe do školy)  Príspevok študent musí uhradiť 

najneskôr v deň nástupu do školy. Študent môže písomne požiadať školu o možnosť 

zaplatiť tento príspevok v dvoch splátkach a to tak, že prvá splátka 275,- eur bude 

realizovaná v deň nástupu do školy a druhá splátka 275,- eur najneskôr do 

31.12.daného kalendárneho roka. 

5. Príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky je splatný najneskôr v deň konania 

komisionálnej skúšky. Žiak je povinný pred vykonaním komisionálnej skúšky 

predložiť doklad o úhrade príspevku za zorganizovanie komisionálnej skúšky. 

6. Riaditeľ SSOŠP, po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa,  môže odpustiť príspevok 

za štúdium žiakom v hmotnej núdzi ak sa preukážu potvrdením o priznaní dávky 

v hmotnej núdzi. Oslobodenie od platenia príspevku za kvalitu vzdelávania sa 

nevzťahuje na vstupný príspevok. 

7. V prípade vzniku preplatku na uhradených príspevkoch, tieto Súkromná stredná 

odborná škola vráti len na základe písomnej žiadosti. Preplatok bude uhradený 

najneskôr do 15-teho v mesiaci, nasledujúcom po obdržaní žiadosti o vrátenie 

preplatku. 

8. Predĺženie štúdia nad štandardnú dĺžku štúdia bude študentovi umožnené až na 

základe uhradenia príspevku na obdobie, ktorého sa predĺženie týka. 

9. V prípade nedoplatku na príspevkoch je Súkromná stredná odborná škola podnikania 

povinná zaslať študentovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi výzvu na úhradu. Ak 

nedoplatok nebude uhradený ani na základe druhej výzvy Súkromná stredná odborná 

škola môže študenta podmienečne vylúčiť zo štúdia. 

10. SSOŠP je povinná previesť na účet zriaďovateľa, vždy do 15- teho dňa v mesiaci, 50 

%  sumy z vybraných príspevkov:  

11. Zostatok príspevkov, ktoré nebudú prevedené zriaďovateľovi, sú príjmom školy 

a budú použité na financovanie prevádzkových nákladov školy.  

 

IV. Platnosť 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť od 1.9.2020 

 

 

Vo Zvolene, 27.4.2020 

 

 

         

KONGRUENCIA spol. s r.o. Mgr. Iveta Michalíková  PaedDr. Pavel Igríni 

zriaďovateľ školy:             riaditeľ školy 
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Poplatky a príspevky:  je spoločné označenie pre príspevok za kvalitu štúdia za prvý školský 

rok a za ďalšie školské roky, zápisné a príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky; 

príspevok za zorganizovanie komisionálnej skúšky: je príspevok od zákonného zástupcu 

žiaka a slúži na úhradu nákladov vynaložených súkromnou strednou odbornou školou 

spojených s vykonaním komisionálnej skúšky žiaka. Platí sa v lehote a výške, spôsobom ako 

je to určené v tejto smernici 

Rozhodnutie o prijatí: je rozhodnutie riaditeľa súkromnej strednej odbornej školy o prijatí 

žiaka na štúdium na súkromnej strednej odbornej škole v študijnom odbore 6341 M 

Smernica o poplatkoch, príspevkoch, odmenách v SSOŠP: je interný predpis súkromnej 

strednej odbornej školy, ktorý o. i. záväzne určuje aktuálnu výšku poplatkov a príspevkov v 

škole je zverejnený na mieste na to určenom súkromnou strednou odbornou školou; 

(umiestnená bude v budove školy na I. poschodí v uzamykateľnej výstavnej nástenke 

s ostatnými  dokumentmi školy) 

súkromná stredná odborná škola: je súkromná stredná odborná škola, ktorá poskytuje 

výchovu a vzdelanie v študijnom odbore – škola podnikania 6341 M 

príspevok za kvalitu vzdelávania za prvý až štvrtý školský rok: je príspevok od 

zákonného zástupcu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením modernej a kvalitnej 

výchovy a vzdelávanie žiaka v študijnom odbore škola podnikania. Platí sa vo výške určenej 

v Smernici o poplatkoch, príspevkoch, odmenách v SSOŠP 

školský rok: je obdobie, v ktorom súkromná stredná odborná škola poskytuje výchovu 

a vzdelanie v študijnom odbore, ktoré sa začína 1. 9. príslušného kalendárneho roka a ktoré sa 

končí 31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka 

študijný odbor: je študijný odbor s kódovým označením 6341 M škola podnikania so 

zameraním na ekonomické a právne vedy. 

zápisné: je jednorazový poplatok, ktorý sa platí vo výške, spôsobom a v lehote určenými 

v Smernici o poplatkoch, príspevkoch, odmenách v SSOŚP. 


