
 

Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 

 

V súlade so zákonom  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov a  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, ktorý umožňuje územnej samospráve určovať vo všeobecne záväznom 

nariadení podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských 

zariadení.  

V súlade s § 9 ods. 12 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 určuje 

Trenčiansky samosprávny kraj výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia. V zariadeniach 

školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo. Trenčiansky samosprávny 

kraj poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej 

umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej 

školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia 

dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

II. Osobitná časť 

 

 Toto navrhované všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja 

mení vzhľadom na platnú legislatívu podrobnosti financovania jazykovej školy  a to výšku 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby.  

Pre určenie výšky normatívu na 1 poslucháča zavádzame nové vekové kategórie.  

Na základe plnenia dane z príjmov fyzických osôb v roku 2013, ktorá sa vyvíjala oproti 

prognóze smerom nadol, a na základe jej vývoja za I. štvrťrok 2014, je navrhovaná výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na poslucháča jazykovej školy nižšia ako v platnom Všeobecne 

záväznom nariadení. 

Trenčiansky samosprávny kraj prispieval jazykovým školám najviac v porovnaní 

s ostatnými Vyššími územnými celkami Slovenskej republiky. 

   
v Eur 

Normatív pre Jazykovú školu 

Kraj 
do 15 

rokov veku 
do 25 

rokov veku 
nad 25 

rokov veku 

Normatív bez 
vekového 

ohraničenia 

Bratislavsky samosprávny kraj       128,88 

Žilinský samosprávny kraj   77,23 19,31   

Košický samosprávny kraj       150,00 

Banskobystrický samosprávny kraj       62,70 

Trnavský samosprávny kraj       90,00 

Prešovský samosprávny kraj       70,00 

Nitriansky samosprávny kraj   41,00 1,13   

Trenčiansky samosprávny kraj       173,00 



 

 

Vydaním Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja            

č. 3/2014, ktorého účinnosť bude od 01.09.2014, sa predpokladá úspora finančných 

prostriedkov za obdobie účinnosti tohto VZN (4 mesiace) oproti schválenému  rozpočtu na 

rok 2014  vo výške 24 215,67 Eur. 

 

TSK 
podľa aktuálneho 

VZN 

  do 25 r. nad 25 r. Spolu   

počet poslucháčov 781 868 1 649 1 649 

sadzba 150,00 110,00   173,00 

sadzba * počet poslucháčov 117 150,00 95 480,00 212 630,00 285 277,00 

 

Dotácia podľa platného VZN  na 1-8/2014                                             190 184,67 Eur 

Dotácia podľa navrhovaného VZN  na 9-12/2014                                    70 876,66 Eur  

Spolu dotácia na rok 2014                                                                       261 061,33 Eur 

Rozdiel                                                                                                       24 215,67 Eur 

   

 

                    

 

 


