
 
 

TRENČIANSKY  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
                   K dolnej stanici 7282/20A ,  911 01  Trenčín, IČO: 36126624  DIČ: 2021613275                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
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o dofinancovaní základných umeleckých škôl,  jazykových škôl a  školských 

zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl  a  

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby za IV. štvrťrok 2013 
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Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

číslo 1/2014 

 

 

o dofinancovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a  školských zariadení v  

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  a o dofinancovaní 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl  a  školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby za IV. štvrťrok 2013. 

 
Trenčiansky samosprávny kraj vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s § 8 ods. 

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“) 

a poskytnutia dotácie na základe uznesenia vlády č. 698/2013 na zabezpečenie zvýšenia 

platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy.  

 

 

Čl. I 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje dofinancovanie základných umeleckých škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a štátom uznanej 

cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby za obdobie 

IV. štvrťroka 2013.  

 

 

 

Čl. II 

                                      Výška finančných prostriedkov 
 

1. Výška finančných prostriedkov na IV. štvrťrok 2013 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 + 0,05 Eur = 0,95 Eur 

            0,18 Eur na  vydané doplnkové jedlo + 0,03 Eur = 0,21 Eur 

 

b) školské internáty (ŠI) 

1 200,- Eur/na 1 ubytovaného žiaka/rok + 40,- Eur =  1 240,- Eur 

 

c) jazykové školy (JŠ) 

173,- Eur/na 1 poslucháča/rok + 8,- Eur = 181,- Eur 

 



d) školy v prírode (ŠvP) 

22,- Eur/na 1 dieťa, žiaka/rok + 2,- Eur = 24,- Eur 

 

 

 

2. Výška finančných prostriedkov na IV. štvrťrok 2013  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 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 + 0,04 Eur = 0,84 Eur 

0,16 Eur na vydané doplnkové jedlo + 0,02 Eur = 0,18 Eur 

 

b) centrum voľného času (CVČ)                       
do 31.12.2013 (pre rok 2013 ) 46,82 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok + 2,34 Eur 

= 49,16 Eur 

                  

c) základná umelecká škola – individuálna forma (ZUŠ)                      

do 31.12.2013 (pre rok 2013 ) 370,24 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok + 18,51 

Eur = 388,75 Eur 

   

d) základná umelecká škola – skupinová forma (ZUŠ)                                 

do 31.12.2013 (pre rok 2013 ) 229,80 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok + 11,49 

Eur = 241,29 Eur                        

   

e) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)  
existujúce zariadenie v predchádzajúcom školskom roku  

do 31.12.2013 (pre rok 2013) 8,51 Eur/na 1 evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok 

+ 0,19 Eur = 8,70 Eur         

                                      

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

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

veku/rok + 4,33 Eur = 89,44 Eur         

                       

 

g) školské internáty (ŠI) 

1 056,- Eur/na 1 ubytovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok + 35,20 Eur =         

1 091,20 Eur 

 

i)  jazykové školy (JŠ) 

152,24 Eur/na 1 poslucháča nad 15 rokov veku /rok + 7,04 Eur = 159,28 Eur 

 

h) školy v prírode (ŠvP) 

19,36 Eur/na 1 žiaka nad 15 rokov veku/rok + 1,76 Eur = 21,12 Eur 

 

 

 



 

Čl. III 

Lehota na poskytnutie dotácie 

 

1. Finančné prostriedky podľa VZN č. 1/2014 poskytne TSK do 30.1.2014 základným 

umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK a  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby.  

 

 

 

Čl. IV 

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.  4/2014 zo dňa 20.1.2014. 

 

2. Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21.1.2014. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Jaroslav Baška, v. r.  

                                                                                                     predseda 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


