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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

Materiál na rokovanie HSR SR 
Dňa 22. augusta 2022  
    

         č. 15) 
 

Stanovisko k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Všeobecne k návrhu: 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov predkladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 
Cieľom návrhu zákona je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie 
od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania 
finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a 
školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a 
dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.  
 
 
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky poskytuje údaje na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, ktoré sú 
zozbierané prostredníctvom štatistického výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 40-01 a odoslané Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky do 15. októbra príslušnými regionálnymi úradmi školskej správy, 
Štatistickému úradu Slovenskej republiky. Ten ich následne do 31. októbra 2022 poskytne Ministerstvu financií 
Slovenskej republiky na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na kalendárny rok 2023. Aby 
bolo možné vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu uvedené termíny dodržať, je potrebné zabezpečiť 
účinnosť návrhu zákona čo najskôr. 
 
 
 
 

Stanovisko AZZZ SR : 
 
AZZZ SR nemá k predloženému materiálu pripomienky.  
 
Záver : 
 
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie. 


