
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 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 č. 596/2003 Z. z.“) 
poskytuje každoročne jazykovej škole alebo školskému zariadeniu v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, zriaďovateľovi cirkevnej základnej 
umeleckej školy, cirkevnej jazykovej školy a cirkevného školského zariadenia, alebo 
zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, súkromnej jazykovej školy 
a súkromného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku na nasledujúci 
kalendárny rok.  

 
Výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok 
určí samosprávny kraj všeobecne záväzným nariadením (v zariadeniach školského 
stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné 
a doplnkové jedlo).    

  
 

II. Osobitná časť 
 
  

Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodná výška finančných prostriedkov určených 
na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom internáte a v zariadeniach školského 
stravovania na jedno hlavné a doplnkové jedlo v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja určená Všeobecne záväzným nariadením 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 v znení VZN č. 3/2014 nepostačuje 
na pokrytie nevyhnutných výdavkov týchto školských zariadení, je potrebné upraviť 
výšku finančných prostriedkov v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné 
a doplnkové jedlo a výšku finančných prostriedkov určených na dieťa školského 
zariadenia (na ubytovaného žiaka v školských internátoch).  

 
V rámci školských internátov sa v prípade internátu pri Športovom gymnáziu, 

Staničná 6, Trenčín určuje osobitná výška dotácie z dôvodu dostatočnej efektivity 
hospodárenia uvedeného školského zariadenia (školský internát s kapacitou nad 500 
ubytovaných žiakov).  

 
Obdobným spôsobom sa týmto všeobecne záväzným nariadením upravuje aj 

výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, konkrétne sa upravujú 
zariadenia školského stravovania a školské internáty.  

 
 



Zo zoznamov zariadení, ktorým sa poskytuje dotácia na mzdy a prevádzku sa 
vypúšťajú školy v prírode, nakoľko nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne 
záväzného nariadenia žiadna zo škôl v prírode nebude v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2014, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 
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 v znení VZN č. 3/2014 nezakladá zvýšené nároky na 
rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015 – viď tabuľka 1:    

 
 

Tabuľka 1: Porovnanie rozpočtu na rok 2014 a 2015 - originálne kompetencie  

                

      

    
  

2014     
   

  2015 
   

  

školské jedálne 992 569,00   školské jedálne 990 048,00 
  

  

školské internáty 1 289 444,00   školské internáty 1 287 760,00 
  

  

jazyková škola 285 277,00   jazyková škola 177 670,00 
  

  

Krajské centrum voľného času 162 000,00   Krajské centrum voľného času 162 000,00 
  

  

ŠvP Patrovec 40 260,00 
 

neštátne subjekty 496 668,00 
   neštátne subjekty 499 049,00   spolu: 3 114 146,00 
  

  

spolu: 3 268 599,00 
            

    
  

      úspora  2014-2015 154 453,00 
  

  

  
    

   
  

Poznámka: Jedná sa o reálnu úsporu z dôvodu zrušenia ŠvP Patrovec dňom 
31.12.2014 a zmeny výšky dotácií pre jazykovú školu od 01.09.2014.  

 
 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia            
č. 11/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 17/2012 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 v znení 
VZN č. 3/2014.  

 
 
 

 


