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Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
číslo 42/2022 

zo dňa 02. mája 2022 
  
o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 
„všeobecne záväzné nariadenie“ alebo „VZN TSK č. 42/2022“).  
 
 Trenčiansky samosprávny kraj vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade          
s ustanovením § 8 odsek 1 a § 11 odsek 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, § 9 odsek 12 písm. b) - k) 
zákona č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 č. 596/2003 Z. z.“) a 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 § 8 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). 
 

I. ČASŤ  
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

Účel a predmet  
 
1. Podľa podmienok § 9 odseku 12 písm. b) až k) zákona č. 596/2003 Z. z. Trenčiansky 

samosprávny kraj poskytuje príspevky na mzdy a prevádzku v jazykových školách 
a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.   

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie s prihliadnutím na odsek 1. tohto článku určuje:  

a) všeobecné podmienky poskytovania finančného príspevku,  
b) účel a výšku finančného príspevku,  
c) podmienky poskytnutia, použitia a vyúčtovania finančného príspevku.  

 
Článok 2 

Vymedzenie pojmov 
 
 Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 

a) finančným príspevkom – finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

b) normatívom – schválená výška finančného príspevku na jedného poslucháča 
jazykovej školy a na jedného žiaka/dieťa/osobu školského zariadenia                            
na kalendárny rok,  

c) žiakom/poslucháčom/dieťaťom/osobou od 15 rokov veku/do 25 rokov veku/nad 25 
rokov podľa stavu k 15. septembru – žiak/poslucháč/dieťa/osoba, ktorý dovŕšil 15 
rokov/25 rokov veku k 01. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje.  

 



 

Článok 3 
Zdroje a spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie 

finančného príspevku  
 
1. Zdrojom finančných príspevkov sú vlastné príjmy bežného rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pozostávajúce z príjmu finančných prostriedkov poukázaných 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju podľa zákona 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.  

 
2. Finančné prostriedky – vlastné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja na tento 

účel, sa vytvárajú v procese jeho hospodárenia a sú súčasťou procesu schvaľovania 
rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok.  

 
3. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schvaľuje objem finančných 

prostriedkov pre účely poskytnutia finančných príspevkov pre jazykové školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
 

4. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schvaľuje na príslušný kalendárny 
rok všeobecne záväzným nariadením výšku normatívu na jedného poslucháča 
jazykovej školy a dieťa (žiaka) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného v prílohe č. 1 tohto všeobecne 
záväzného nariadenia.   

 
5. Pri určovaní výšky normatívu podľa odseku 4. môže Trenčiansky samosprávny kraj 

zohľadňovať najmä:  
- formu organizácie výchovy a vzdelávania,  
- energetickú náročnosť budovy, v ktorej jazyková škola alebo školské zariadenie 

prevádzkuje svoju činnosť.  
 
6. Výšku normatívu podľa odseku 4. tohto článku môže Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja meniť všeobecne záväzným nariadením, v ktorom zmení prílohu 
s výškami normatívov. Každá zmena prílohy ruší platnosť predchádzajúcej prílohy. 

  
7. Poskytovanie finančných prostriedkov nesmie zvyšovať dlh Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na konci rozpočtového roka.  
 

II. ČASŤ  
Podmienky poskytovania finančných príspevkov jazykovým školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
Článok 4 

Výška, účel a použitie finančného príspevku 
 
1. Výška finančného príspevku, ktorý sa poskytuje na mzdy a prevádzku na poslucháča 

jazykovej školy a dieťa (žiaka) školského zariadenia, je na príslušný kalendárny rok 
schválená v tomto všeobecne záväznom nariadení a určená v prílohe č. 1 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

 
 
 



 

2. Finančný príspevok sa poskytuje na kalendárny rok podľa: 
- poslucháčov jazykovej školy a detí (žiakov) školského zariadenia – súčet 2/3 súčinu 

preukázaného počtu zapísaných poslucháčov jazykovej školy a detí školského 
zariadenia podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka 
a výšky normatívu (finančného príspevku) na poslucháča jazykovej školy a dieťa 
školského zariadenia uvedenej v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia 
a 1/3 súčinu preukázaného počtu zapísaných poslucháčov jazykovej školy a detí 
školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru aktuálneho (rozpočtového) roka 
a výšky normatívu (finančného príspevku) na poslucháča jazykovej školy a dieťa 
školského zariadenia uvedenej v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia,  

- pre zariadenia školského stravovania podľa súčinu počtu vydaných hlavných jedál 
a doplnkových jedál a výšky normatívu (finančného príspevku) na hlavné jedlo 
a doplnkové jedlo uvedenej v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia; 
finančný príspevok na doplnkové jedlo sa poskytuje len pre školské zariadenia 
s celodennou prevádzkou.   

 
3. Finančný príspevok sa poskytuje mesačne: 

- pre jazykovú školu a školské zariadenia vo výške 1/12 schváleného rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s lehotou splatnosti do 20. kalendárneho dňa 
príslušného mesiaca,  

- pre zariadenia školského stravovania v januári vo výške 1/12 schváleného rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s lehotou splatnosti do 20. kalendárneho dňa 
príslušného mesiaca; v ďalších mesiacoch podľa súčinu počtu skutočne vydaných 
hlavných jedál a doplnkových jedál a výšky normatívu (finančného príspevku)          
na hlavné jedlo a doplnkové jedlo uvedenej v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia s lehotou splatnosti do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca.     

 
4. Použitie finančného príspevku je účelovo viazané na bežné výdavky (t. j. výdavky              

na mzdy a prevádzku) pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.     

 
5. Na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou výdajnej školskej jedálne poskytuje 

Trenčiansky samosprávny kraj finančný príspevok vo výške uvedenej v prílohe č. 1 
tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
 

6. Trenčiansky samosprávny kraj môže poskytnúť príslušnej organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja mimoriadnu dotáciu na úhradu 
výdavkov na:  
a) odstupné, v prípade organizačnej zmeny jazykovej školy alebo školského 

zariadenia po predchádzajúcom súhlase predsedu 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 jazykovej školy alebo 

školského zariadenia v dôsledku prerušenia prevádzky školského zariadenia alebo 
ukončenia činnosti prevádzky školského zariadenia,  

d) záväzky školského zariadenia súvisiace so zrušením organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bez určenia právneho nástupcu, 
ktoré organizácia nie je schopná uhradiť v rámci svojich disponibilných finančných 
zdrojov,  



 

e) nevyhnutné výdavky zariadenia školského stravovania súvisiace s dodržiavaním 
doby výdaja stravy do 3 hodín od jej dovarenia v súlade s platnými právnymi 
predpismi,  

f) mimoriadne výdavky jazykovej školy a školských zariadení na základe rozhodnutia 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

g) nevyhnutné výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe rozhodnutia predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu, núdzového stavu podľa osobitného zákona a v prípade 
vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie samosprávneho kraja.   

 
Článok 5 

Poskytovanie a vyúčtovanie finančného príspevku 
 
1. Prijímateľ finančného príspevku, ktorým je zariadenie školského stravovania, je 

povinný do 10. kalendárneho dňa v mesiaci predložiť skutočný počet vydaných 
hlavných jedál a doplnkových jedál spolu s menným zoznamom žiakov na Odbor 
školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, na základe čoho mu bude           
do 20. kalendárneho dňa v príslušnom mesiaci poukázaná na účet prepočítaná výška 
finančného príspevku podľa normatívu v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia.  

 
2. Doklad o skutočnom počte vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál musí byť 

podpísaný vedúcim školskej jedálne a riaditeľom školy, ktorej súčasťou je školská 
jedáleň.  

 
3. V priebehu mesiaca december, najneskôr posledný pracovný deň pred prázdninami, 

predloží prijímateľ finančného príspevku, ktorým je zariadenie školského stravovania, 
počet skutočne vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál za mesiac december 
aktuálneho kalendárneho roka za účelom vyúčtovania finančného príspevku.  

 
4. Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým finančným príspevkom a sumou prepočítanou 

podľa skutočného počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál podľa normatívu 
uvedeného v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia (preplatok) je 
prijímateľ povinný poukázať na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja najneskôr  
do 31.12. kalendárneho roka. V prípade nedoplatku Trenčiansky samosprávny kraj 
tento poukáže najneskôr dva pracovné dni pred koncom kalendárneho roka 
prijímateľovi finančného príspevku. 

 
5. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa uhradiť nedoplatok podľa odseku 4. tohto 

článku nariadenia, mu bude znížený finančný príspevok o nevrátenú časť prideleného 
finančného príspevku na ďalšie obdobie.   

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia je:  
 
 

 

Príloha č. 1 – Finančné príspevky pre zariadenia školského stravovania, výdajné 
školské jedálne, školské zariadenia a jazykové školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.    



 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uznesením č. 860/2022 dňa 02. mája 2022.  

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 

nadobúda účinnosť dňom 01. júla 2022.  
 
4. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých 
škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN 
TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ing. Jaroslav Baška 
                                                                                                        predseda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 1 k VZN TSK č. 42/2022 
 
 

 
 

Skratka 
kategórie 
 

 
Finančné príspevky pre zariadenia školského 
stravovania, výdajné školské jedálne, školské 
zariadenia a jazykové školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 

 
Normatív 
(príspevok) TSK 
žiak/rok (v eur)  
 
od 01.07.2022 

ZŠS Zariadenie školského stravovania – hlavné jedlo* 2,03 
ZŠS Zariadenie školského stravovania – doplnkové jedlo** 0,42 
VŠJ Výdajná školská jedáleň v rámci mesta – hlavné jedlo 0,36 
VŠJ Výdajná školská jedáleň mimo mesta – hlavné jedlo  0,43 
ŠI Školský internát – s kapacitou do 500 ubytovaných žiakov 2 025,00 
ŠI Školský internát – s kapacitou nad 500 ubytovaných 

žiakov 
1 716,00 

JŠ Jazyková škola – poslucháč do 25 rokov veku 249,00 
JŠ Jazyková škola – poslucháč nad 25 rokov veku 184,00 
 
ZŠS* - príspevok na 1 hlavné jedlo na deň  
ZŠS** - príspevok na 1 doplnkové jedlo na deň  
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