
Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) poskytne základným 

školám a špeciálnym základným školám na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných 

textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov 

príspevok (ďalej len „príspevok na učebnice“) na školský rok 2020/2021. 

Príspevok na učebnice na školský rok 2020/2021 sa každej škole určil podľa počtu žiakov podľa stavu 

k 15. septembru 2019 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ 

SR) 4-01“) a podľa výšky príspevku na žiaka. 

 

1. Príspevok na učebnice 

Príspevok na učebnice sa určil podľa: 

- počtu žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl, základných škôl pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (bez mentálneho postihnutia),  

- počtu žiakov 1. až 10. ročníka základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami pre žiakov s mentálnym postihnutím a základných škôl so špeciálnymi triedami so 

žiakmi s mentálnym postihnutím. 

Príspevok sa určuje na učebnice pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl, na učebnice cudzieho jazyka 

pre žiakov 5. ročníka základných škôl, na učebnice pre žiakov 1. až 10. ročníka špeciálnych škôl pre 

slovenský vyučovací jazyk ako aj pre vyučovacie jazyky národnostných menšín. 

Výška príspevku na učebnice na žiaka v eurách pre jednotlivé ročníky:  

Ročník 

Žiaci bez mentálneho, 

sluchového a zrakového 

postihnutia 

Žiaci s mentálnym 

postihnutím 

Žiaci so sluchovým alebo 

zrakovým postihnutím 

 
VJS VJM/VJU/VJR/ost. VJS VJM VJS/VJM/VJU/VJR/ost. 

1 44 66 52 78 104 

2 32 48 52 78 104 

3 32 48 52 78 104 

4 32 48 52 78 104 

5 32 48 52 78 104 

6 0 0 52 78 104 

7 0 0 52 78 104 

8 0 0 52 78 104 

9 0 0 52 78 104 

10 0 0 52 78 104 

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

vyučovací jazyk rusínsky, ost. – ostatné  

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup schválených učebníc, schválených učebných textov, 

schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov (ďalej len 

„učebnica“). Školám bude príspevok podľa počtu žiakov zaslaný prostredníctvom zriaďovateľa. 



V prípade, že potreby školy presahujú pridelený príspevok, škola môže využiť na nákup učebníc aj iné 

vlastné zdroje. 

1. Školy si za príspevok zaobstarajú učebnice uvedené v zozname na edičnom portáli s názvom 

„Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a 

odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo 

školstva poskytne školám finančné prostriedky.“ 

2. Okrem toho ministerstvo dodá školám bezodplatne dostupné učebnice uvedené v zozname 

„Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, 

ktoré ministerstvo školstva prevedie bezodplatne školám do správy alebo do vlastníctva“ na 

základe ich objednávok v Edičnom portáli. Učebnice z tohto zoznamu škola z príspevku 

nezakupuje. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť 

najneskôr do 4. decembra 2020 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné 

postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu 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. 

Kontaktná osoba, s ktorou možno konzultovať otázky súvisiace s rozpočtom na učebnice:  

Mgr. Veronika Žilinčíková: veronika.zilincikova@minedu.sk, tel. 02/59 374 376 

 

2. Zoznam učebníc, na ktoré je poskytovaný príspevok 

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom 

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“ (ďalej len „Zoznam učebníc“).  

Zoznam učebníc sa nachádza na týchto odkazoch: 

https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/37  

Škola si za príspevok zabezpečí výlučne učebnice uvedené v Zozname učebníc podľa vlastnej potreby a 

výberu. Učebnicu, ktorá nie je uvedená v Zozname učebníc, nemôže škola z príspevku na učebnice 

zaobstarať. Škola nemusí nakupovať učebnice pre každý ročník alebo každý predmet uvedený 

v Zozname učebníc, zabezpečuje si učebnice podľa svojej potreby a podľa potrieb žiakov. 

Ak budú škole poskytnuté hromadné zľavy zo strany predávajúceho, môže škola využiť zostávajúce 

finančné prostriedky na nákup čo najväčšieho počtu učebníc a pracovných zošitov uvedených 

v Zozname učebníc. 

mailto:veronika.zilincikova@minedu.sk
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Vzhľadom na poskytnutie príspevku na učebnice nebude ministerstvo dodávať učebnice a pracovné 

zošity, ktoré sa nachádzajú v Zozname učebníc a boli objednané školou v hlavnom objednávacom 

konaní pre školský rok 2020/2021. 

Na základe skladových zásob ministerstva budú školám bezodplatne dodané učebnice uvedené na 

Edičnom portáli v zozname „Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených 

pracovných zošitov, ktoré ministerstvo školstva prevedie bezodplatne školám do správy alebo do 

vlastníctva.“ 

Zoznam učebníc, ktoré školy dostanú bezodplatne nad rámec príspevku na učebnice sa nachádza tu: 

https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/36 

Kontaktná osoba, s ktorou možno konzultovať otázky súvisiace s výberom učebníc: 

PhDr. Tatiana Poliaková, PhD.: edicnyportal@minedu.sk, tel. 02/59 374 294 

 

3. Nákup učebníc  

Pri nákupe učebníc 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. 

Kontaktná osoba, s ktorou možno konzultovať otázky súvisiace s nákupom učebníc:  

Mgr. Alexander Ryba: alexander.ryba@minedu.sk, tel. 02/59 374 493 

 

Webové sídla vydavateľstiev podľa Zoznamu učebníc 

Vydavateľstvo webové sídlo E-mail 

AITEC, s.r.o. https://www.aitec.sk/ info@aitec.sk 

EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. https://www.expolpedagogika.sk info@expolpedagogika.sk 

Indícia, n.o. https://www.indicia.sk/ indicia@indicia.sk 

Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum, n.o. 

 https://kpkc.sk/ kpkc@kpkc.sk 

LiberaTerra, s.r.o.  https://www.liberaterra.sk/ info@liberaterra.sk 

NITECH, s.r.o.   

Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. https://orbispictus.sk/ odbyt@orbispictus.sk  

Patria I., spol. s r.o. 
 http://www.patria1.sk/vydavatelst
vo 

info@patria1.sk 

Rusín a ľudové noviny   

Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 

 https://www.mladeleta.sk/ info@spn.sk  
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Spolok svätého Vojtecha-Vojtech 
spol. s r.o. 

 https://www.ssv.sk/ ssv@ssv.sk 

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. https://www.taktik.sk/ taktik@taktik.sk 

Terra vydavateľstvo, s.r.o.  https://terra-bratislava.sk/  

Tranoscius, a.s.  http://www.tranoscius.sk/ 
odbyt@tranoscius.sk  
 

Vydavateľstvo Don Bosco  https://www.donbosco.sk/ donbosco@donbosco.sk 

Vydavateľstvo Ikar   https://www.ikar.sk/ ikar@ikar.sk  

 

Zoznam kontaktných osôb: 

Kontaktná osoba pre rozpočet na učebnice:  

Mgr. Veronika Žilinčíková: veronika.zilincikova@minedu.sk, tel. 02/59 374 376 

Kontaktná osoba pre Edičný portál a ponuku učebníc: 

PhDr. Tatiana Poliaková, PhD.: edicnyportal@minedu.sk, tel. 02/59 374 294 

Kontaktná osoba pre nákup učebníc:  

Mgr. Alexander Ryba: alexander.ryba@minedu.sk, tel. 02/59 374 493 
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