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Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

číslo  17/2012 
zo dňa 19. decembra 2012 

 
o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a  školských zariadení v  
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  a o financovaní základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl  a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby . 
 
Trenčiansky samosprávny kraj vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 8ods. 1 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a  § 9 ods. 
12 písm. c) 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 (ďalej len „zákon“).  
 
 

Čl. I 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti financovania základných umeleckých 
škôl, jazykových škôl a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých 
bude Trenčiansky samosprávny kraj  financovať základné umelecké školy, jazykové školy 
a školské zariadenia, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia, 
v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné a doplnkové jedlo. Určuje sa deň 
v mesiaci, do ktorého poskytne Trenčiansky samosprávny kraj finančné prostriedky 
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti a finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka nad 15 
rokov veku  zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej 
jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej 
základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi 
súkromného školského zariadenia. 
 

Čl. II 
Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení 
 

1.   Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je: 
a) jazyková škola, školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 
b) zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej jazykovej školy 

a cirkevného školského zariadenia,  ak o dotáciu požiada,  
c) zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, súkromnej jazykovej školy 

a súkromného školského zariadenia, ak o dotáciu požiada, 
 

2. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje dotáciu  na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi 
podľa čl. II odsek  1, písm.  a), b), c) : 
 
 



 

a) zariadenia  školského stravovania (ZŠS)  
podľa počtu hlavných a doplnkových jedál  

 
b) školské internáty (ŠI) 

podľa stavu počtu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka 
 

c) jazykové školy (JŠ) 
podľa stavu poslucháčov jazykovej školy k 15. septembru začínajúceho školského 
roka 

 
d) školy v prírode (ŠvP) 

podľa počtu ubytovaných detí/žiakov za predchádzajúci kalendárny rok 
 

e) centrum voľného času (CVČ)   
 ea) do 31.12.2013 (pre rok 2013) podľa stavu počtu žiakov k 15. septembru 
začínajúceho školského roka          
 eb) od 1.1. 2014 (od roku 2014)  podľa stavu počtu žiakov s trvalým pobytom na 
území samosprávneho kraja   vo veku nad 15 rokov  do dovŕšenia 25 rokov veku k 15. 
septembru začínajúceho školského roka   
                    

f) základná umelecká škola – individuálna forma (ZUŠ)                      
fa) do 31.12.2013 (pre rok 2013) podľa stavu počtu žiakov k 15. septembru 
začínajúceho školského roka          

           fb) od 1.1. 2014 (od roku 2014)  podľa stavu počtu žiakov vo veku nad 15 rokov  do 
           dovŕšenia 25 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka              
 

g) základná umelecká škola – skupinová forma (ZUŠ)                                 
ga) do 31.12.2013 (pre rok 2013) podľa stavu počtu žiakov k 15. septembru 
začínajúceho školského roka          

           gb) od 1.1. 2014 (od roku 2014)  podľa stavu počtu žiakov vo veku nad 15 rokov  do 
           dovŕšenia 25 rokov veku k 15. septembru začínajúceho školského roka              

 
h) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)  

ha) existujúce zariadenie v predchádzajúcom školskom roku  
      haa) do 31.12.2013 (pre rok 2013) podľa stavu evidovaného žiaka 
              v predchádzajúcom  školskom roku                       

                  hab) od 1.1.2014 (od roku 2014) podľa počtu žiakov, v predchádzajúcom 
                          školskom roku, ktorým boli poskytnuté služby 
           hb) novovzniknuté zariadenie podľa stavu žiakov k 15. septembru začínajúceho 
                 školského roka 
                        

i) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)                         
ia) existujúce zariadenie v predchádzajúcom školskom roku  
      iaa) do 31.12.2013 (pre rok 2013) podľa stavu evidovaného žiaka 
             v predchádzajúcom  školskom roku                       

                  iab) od 1.1.2014 (od roku 2014) podľa počtu žiakov, v predchádzajúcom 
                          školskom roku, ktorým boli poskytnuté služby 
           ib) novovzniknuté zariadenie podľa stavu žiakov k 15. septembru začínajúceho 
                 školského roka 
  
3. Dotácia na doplnkové jedlo sa poskytuje len internátnym školám a školským zariadeniam  

s celodennou prevádzkou 



 

 
4. Na zvýšené náklady súvisiace s prevádzkou výdajnej školskej jedálne vo výške: 
 
a) 0,20 Eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej školskej jedálni v rámci mesta (sídla  
školy jedálne) 
b) 0,30 Eur na jedno hlavné jedlo vydané vo výdajnej školskej jedálni mimo mesta (sídla 
školy jedálne) 
 
5. Na zabezpečenie stravovania žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorým je strava zabezpečená dodávateľským spôsobom – vo výške 
režijných nákladov príslušného dodávateľa, maximálne však do výšky, ktorú poskytuje 
Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s čl. IV, odsek 1, písmeno a) tohto všeobecne 
záväzného nariadenia, 
 
6. Na zabezpečenie stravovania žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vo veku do 15 rokov, ktorým je strava zabezpečená v zariadení 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, alebo inej súkromnej osoby, vo 
výške režijných nákladov, maximálne však do výšky, ktorú poskytne Trenčiansky 
samosprávny kraj v súlade s čl. IV, odsek 1, písmeno a) tohto všeobecne záväzného 
nariadenia, 
 
7. Na zabezpečenie stravovania žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 
cirkvi alebo inej súkromnej osoby vo veku nad 15 rokov stravujúcich sa v zariadení školského 
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vo výške režijných nákladov, maximálne však 
do výšky, ktorú poskytne Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s čl. IV odsek 2, písmeno a) 
tohto všeobecne záväzného nariadenia, 
 
8. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov 
stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských 
úradov, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby vo výške režijných nákladov, maximálne 
však do výšky, ktorú poskytne Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s čl. IV odsek 2, 
písmeno a) tohto všeobecne záväzného nariadenia, 

 
9. Trenčiansky samosprávny kraj môže poskytnúť príslušnej organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja mimoriadnu dotáciu na úhradu výdavkov na: 
 
a) odstupné, v prípade organizačnej zmeny školského zariadenia schváleného Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, vo výške v súlade s platnými právnymi normami, 
 
b) havárie v školskom zariadení – do výšky nevyhnutných výdavkov, 
 
c) nevyhnutné výdavky súvisiace s udržiavaním objektu školského zariadenia v dôsledku 
prerušenia prevádzky školského zariadenia alebo ukončenia činnosti prevádzky školského 
zariadenia, 
 
10. Celková výška dotácie poskytnutá príjemcovi dotácie podľa Čl. II  ods. 1 písm. b) a c)  
a platobné podmienky budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie na kalendárny rok. 
Predloženie návrhu zmluvy príjemcovi dotácie podľa Čl. II ods. 1 písm. b) a c) sa považuje za 
splnenie povinnosti samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 12 písm. f) zákona. 



 

 
11. Príjemca dotácie podľa Čl. II je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu nákladov na 
prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, jazykovej školy a  školského zariadenia so 
sídlom na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a  pri jej použití musí zabezpečiť 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 
 
12. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra kalendárneho roka je príjemca 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet  Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
 

Čl. III 
                                      Lehota na predloženie údajov 

 
1. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude Trenčiansky samosprávny kraj 
financovať základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia je do 30. septembra 
kalendárneho roka. 
 
2.  Požadované údaje sa predkladajú najmä v rozsahu údajov uvedených v  článku II, bod 2., 
písmená  a) až i) tohto VZN. 

 
 

 
Čl. IV 

                                      Výška finančných prostriedkov 
 
1. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia, v zariadenia 
školského stravovania na jedno hlavné a doplnkové jedlo v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja je pre:  

 
a) zariadenia školského stravovania (ZŠS) 

            0,90 Eur na  vydané hlavné jedlo 
            0,18 Eur na  vydané doplnkové jedlo 
 

b) školské internáty (ŠI) 
1 200,- Eur/na 1 ubytovaného žiaka/rok 

 
c) jazykové školy (JŠ) 

173,- Eur/na 1 poslucháča/rok 
 

d) školy v prírode (ŠvP) 
22,- Eur/na 1 dieťa, žiaka/rok 

 
2. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy  a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby 
a fyzickej osoby je pre: 
 

a) zariadenie školského stravovania (ZŠS) 
0,80 Eur na  vydané hlavné jedlo 
0,16 Eur na vydané doplnkové jedlo 

 



 

b) centrum voľného času (CVČ)                       
ba) do 31.12.2013 (pre rok 2013 ) 46,82 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok                       
bb) od 1.1. 2014 (od roku 2014)  46,82 Eur/ na 1 žiaka nad 15 rokov  do dovŕšenia 25 
rokov veku/rok  
                  

c) základná umelecká škola – individuálna forma (ZUŠ)                      
ca) do 31.12.2013 (pre rok 2013 ) 370,24 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok                       
cb) od 1.1. 2014 (od roku 2014)  370,24 Eur/na 1 poslucháča nad 15 rokov  do 
dovŕšenia 25  rokov veku /rok  
   

d) základná umelecká škola – skupinová forma (ZUŠ)                                 
da) do 31.12.2013 (pre rok 2013 ) 229,80 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok                        
db) od 1.1. 2014 (od roku 2014)  229,80 Eur/na 1 poslucháča nad 15 rokov  do 
dovŕšenia 25  rokov veku /rok  

   
e) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)  

ea) existujúce zariadenie v predchádzajúcom školskom roku  
 eaa) do 31.12.2013 (pre rok 2013) 8,51 Eur/na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov 
veku/rok          

                  eab) od 1.1.2014 (od roku 2014) 8,51 Eur/ na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov 
veku/rok podľa počtu žiakov, v predchádzajúcom  školskom roku, ktorým boli 
poskytnuté služby 

           eb) novovzniknuté zariadenie 8,51 Eur/ na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok      
                podľa stavu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka 

                       
 

f) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)  
fa) existujúce zariadenie v predchádzajúcom školskom roku  

 faa) do 31.12.2013 (pre rok 2013) 85,11 Eur/na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov 
veku/rok                        

                  fab) od 1.1.2014 (od roku 2014) 85,11 Eur/ na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov 
veku/rok podľa počtu žiakov, v predchádzajúcom  školskom roku, ktorým boli 
poskytnuté služby 

          fb) novovzniknuté zariadenie 85,11 Eur/ na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok      
                podľa stavu žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka 

                     
g) školské internáty (ŠI) 

1 056,- Eur/na 1 ubytovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok 
 

i)  jazykové školy (JŠ) 
152,24 Eur/na 1 poslucháča nad 15 rokov veku /rok  

 
h) školy v prírode (ŠvP) 

19,36 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo   Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 o samosprávnych  
krajoch v znení neskorších predpisov uznesením  č.  479/2012 zo dňa  19.12. 2012. 

 
2. Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013. 

 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2011 zo dňa 26.10.2011 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a  
školských zariadení na kalendárny rok 2012  a Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2012 zo dňa 29. februára 2012, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2011 zo dňa 
26.10.2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných 
umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2012. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                      MUDr. Pavol Sedláček, MPH v. r.  
                                                                                                          predseda 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


