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        Dôvodová správa 
 
          Zákon č. 179/2009 Z. z., 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 o zmene 
a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2010 
upravuje pre samosprávne kraje poskytovanie dotácie na mzdy a prevádzku neštátnym 
zriaďovateľom základných umeleckých škôl (ďalej len „ZUŠ“), neštátnych jazykových škôl 
(ďalej len „JŠ“) a neštátnych školských zariadení (ďalej len „ŠZ“) na základe žiadosti 
zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu 1) nasledovne: 
 
podľa 
- § 9 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) poskytuje z výnosu 
dane na základe žiadosti zriaďovateľa finančné prostriedky na žiaka nad 15 rokov veku na 
mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej ZUŠ, cirkevnej JŠ, cirkevného ŠZ,   
zriaďovateľovi súkromnej ZUŠ, súkromnej JŠ, súkromného ŠZ, ktoré sú zriadené na území 
samosprávneho kraja, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo krajský 
školský úrad, a na dieťa alebo žiaka do 15 rokov veku takého školského zariadenia, ktorého 
zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť krajský školský úrad (škola v prírode), 

 
- § 9 ods. 12 písm. c) zákona poskytuje zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky 

na kalendárny rok podľa 
� počtu žiakov ZUŠ a detí ŠZ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, 
� v školských zariadeniach výchovného poradenstva a  prevencie podľa počtu 

evidovaných detí za uplynulý školský rok, 
� v zariadeniach školského stravovania (ďalej len „ZŠS“) podľa počtu všetkých žiakov 

školy 
    a podľa 

� výšky dotácie na žiaka ZUŠ a dieťa ŠZ na príslušný kalendárny rok, 
 

- § 9 ods. 12 písm. d) zákona určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa ŠZ 
na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením, 

 
- § 9 ods. 12 písm. e) zákona oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) výšku dotácie na 

kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom rozpočte, 
 
- § 9 ods. 12 písm. f) zákona poskytne zriaďovateľom podľa písmena b) finančné prostriedky 

na kalendárny rok podľa osobitného predpisu (zákon 291/2002 o štátnej pokladnici a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov), 

  
- § 9 ods. 12 písm. g) zákona v období rokov 2010 a 2011 poskytne na dieťa cirkevného 

školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na dieťa školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.      

 
          Výška dotácie na žiaka ZUŠ a dieťa ŠZ z  finančných   prostriedkov   poukázaných   podľa   
osobitného   predpisu 1), ktorú  Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“)poskytne na 
prevádzku a mzdy neštátnym ZUŠ a  neštátnym ŠZ na kalendárny rok 2010:  
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a) zariadenie školského stravovania (ZŠS) - cirkevné                                              

42,90 Eur 
 

b) TRIKOSTRAV, s.r.o., Prievidza (súkromné ZŠS) 
35,18 Eur 

 
c) Štefánia Kukanová, DAILY-REST, Nové Mesto nad Váhom (súkromné ZŠS) 

10,73 Eur 
 

d) Zdenka Brániková, Prievidza (súkromné  ZŠS) 
6,01 Eur 

 
e) Zdena Melicheríková, Považská Bystrica (súkromné ZŠS) 

6,86 Eur 
 

f) školský internát (ďalej len „ŠI“)  
1 276,00 Eur 

 
g) školské stredisko záujmovej činnosti                                 

116,39 Eur   
 

h) centrum voľného času                         
116,39 Eur                                           

 
i) základná umelecká škola – individuálna forma                         

421,92 Eur  
  

j) základná umelecká škola – skupinová forma                     
261,88 Eur  

   
k) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie         

9,70 Eur  
 

l) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva                            
96,99 Eur  

 
          Dotácia na žiaka cirkevného ZŠS a cirkevného ŠI je v roku 2010 podľa § 9 ods. 12 písm. 
g) zákona vo výške 88 % z dotácie na žiaka ZŠS a  ŠI v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pre 
také typy ŠZ, ktoré  TSK nemá zriadené, ale cirkevní zriaďovatelia ich majú, a ktorým v zmysle 
platnej legislatívy má TSK povinnosť poskytovať dotáciu, je výška tejto dotácie na žiaka na rok 
2010 vypočítaná podľa prílohy č. 3a Nariadenia vlády SR č. 668/2004   Z. z. o  rozdeľovaní 
výnosu dane z  príjmov územnej samospráve, v znení neskorších zmien a doplnení, pričom 
hodnota koeficientu na rok 2010 je 55,11 Eur.  
 
          Dotácia na žiaka súkromného ZŠS je v roku 2010 rozdielna pre jednotlivých 
zriaďovateľov súkromných ZŠS, pričom je zohľadnený počet žiakov školy nad 15 rokov veku 
a počet zapísaných stravníkov nad 15 rokov veku k 15.9.2009. Pre také typy ŠZ, ktoré  TSK 
nemá zriadené, ale súkromní zriaďovatelia ich majú, a ktorým v zmysle platnej legislatívy má 
TSK povinnosť poskytovať dotáciu, je výška tejto dotácie na žiaka na rok 2010 vypočítaná  
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podľa prílohy č. 3a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve, v znení neskorších zmien a doplnení, pričom hodnota koeficientu na rok 
2010 je 55,11 Eur.  
 
           Pri takto určených výškach dotácií pre neštátne ZUŠ a neštátne ŠZ bude objem na 
financovanie neštátnych ZUŠ a neštátnych ŠZ na kalendárny rok 2010 predstavovať sumu 
452 308  Eur.  
 

TSK uzatvorí s jednotlivými zriaďovateľmi neštátnych ZUŠ a neštátnych ŠZ písomné 
zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2010. V zmluve budú podrobne riešené všetky podstatné 
náležitosti týkajúce sa dotácie (komu, pre koho, v akej výške, na aký účet, na čo ju bude možné 
použiť, spôsob vyúčtovania dotácie, spôsob kontroly použitia dotácie a iné.) 

 
Prvá platba bude neštátnym zriaďovateľom poskytnutá po obojstrannom podpísaní zmluvy 

o poskytnutí dotácie na rok 2010 medzi  neštátnym zriaďovateľom a TSK. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj poskytne na základe žiadosti neštátneho zriaďovateľa 
v roku 2010 dotácie: 
 

- cirkevným zariadeniam školského stravovania (3 školské jedálne, 1 výdajná školská jedáleň) 

- súkromným zariadeniam školského stravovania (4 školské jedálne)  

- cirkevnému školskému internátu (1)  

- súkromným základným umeleckým školám (11 základných umeleckých škôl) 

- cirkevným centrám voľného času (3 centrá voľného času) 

- cirkevným školským strediskám záujmovej činnosti (3 školské strediská záujmovej činnosti)   

- súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva (1) 

- súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (1). 

 
 
Zriaďovatelia cirkevných ŠZ: 
 
 
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Mariánske námestie 23, 010 01 Žilina 
- Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 

 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 7, 950 50 Nitra 
- Výdajná školská jedáleň pri ŠJ pri Gymnáziu Ľ.Štúra, Ul. 1.mája 2, s miestom 

prevádzkovania ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1. mája 7, 911 35 Trenčín  
- Školské stredisko záujmovej činnosti pri Spojenej katolíckej škole, Školská 9, 914 41 

Nemšová 
- Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ul. 1. mája 7, 

911 35 Trenčín 
- Školský internát, Moravská 2, Nemšová ako súčasť Spojenej katolíckej školy, Školská 9, 914 

41 Nemšová 
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Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, 949 01 Nitra 
- Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín 
- Školské stredisko záujmovej činnosti pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého, 

Palackého 4, 912 50 Trenčín 
 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša 
- Cirkevné centrum voľného času, Farská 1158, 018 61 Beluša 
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v., M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava 
- Cirkevné centrum voľného času, U Svítkov 430, 907 01 Brestove 
 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenč. Teplice, Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice 
- Cirkevné centrum voľného času sv. Tarzícia, Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice 
 
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
- Školská jedáleň pri ZŠ sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
 
 
Zriaďovatelia súkromných ZUŠ a ŠZ: 
 
 
TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza 
- Súkromná školská jedáleň, Matice slovenskej č. 16, 971 01 Prievidza 
 
Štefánia Kukanová DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
- Súkromná školská jedáleň, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
Zdenka Brániková, 972 02 Kocurany 73 
- Súkromná školská jedáleň, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza 
 
Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica 
- Súkromná školská jedáleň, Ul. Športovcov č. 341/12, 017 01 Považská Bystrica 
 
Ida Arbetová, 913 36 Selec č. 69 
- Súkromná základná umelecká škola ADIA, 913 36 Selec č. 69 
 
Mgr. Terézia Berecová, SNP 61, 914 51 Trenčianske Teplice 
- Súkromná základná umelecká škola, Gagarinova 7, 911 01 Trenčín 
 
Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
- Súkromná základná umelecká škola, J. Braneckého 130/5, 914 01 Trenčianska Teplá 
 
Ing. Juraj Valuch, 958 41 Veľké Uherce 137 
- Súkromná základná umelecká škola, 958 41 Veľké Uherce 137 
 
Stanislav Kardoš, M. R. Štefánika 245/9, 017 01 Považská Bystrica 
- Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefán ika 245/9, 017 01 Považská Bystrica 
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Rastislav Šidlo, Košovská cesta 6/2, 971 01 Prievidza 
- Súkromná základná umelecká škola, Družstevná č. 367, 972 12 Nedožery-Brezany 
 
Mgr. Vladimír Bálint, Nám. Slobody 19, 972 47 Oslany 
- Súkromná základná umelecká škola, M. Rázusa 46/4, 971 01 Prievidza 
 
Mgr. Iveta Vránová, J. Pauleho 2-4-324, 971 01 Prievidza 
- Súkromná základná umelecká škola Xoana-štúdio, J. Pauleho 2-4-324, 971 01 Prievidza 
 
Vratislav Skaličan, 958 54 Hradište 241 
- Súkromná základná umelecká škola AKORD, 958 54 Hradište 277 
 
Občianske združenie EDEN, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica 
- Súkromná základná umelecká škola, SNP 96/366, 01851 Nová Dubnica 
 
Občianske združenie Tanečná skupina VOLCANO, ČSA 10/4, 972 51 Handlová 
- Súkromná základná umelecká škola VOLCANO, Ul. 1. mája 99, 972 51  
 
PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica 
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Puškinova 806/27, 018 51 Nová 

Dubnica 
 
PhDr. Andrej Benkovič, Malá okružná 943/8, 958 01 Partizánske 
- Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bojnická cesta č. 

47, 971 01 Prievidza. 
 
          Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK číslo 1/2010 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka neštátnej základnej umeleckej školy a dieťa neštátneho školského 
zariadenia na kalendárny rok 2010. 
 
 
1) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve      

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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