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Trnavský samosprávny kraj na základe ustanovenia čl. 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, § 8 ods. 1 a § 11  ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 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 a v súlade s § 8 ods. 1 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov a § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších 

predpisov vydáva pre územie Trnavského samosprávneho kraja toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Trnavského samosprávneho kraja 
 

č. 79/2022 
 

o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným 

umeleckým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trnavského samosprávneho kraja  

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:  

1.1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl  

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 

samosprávneho kraja (ďalej aj ako „organizácie“ a jednotlivo ako 

„organizácia“), 

1.2. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku (ďalej aj ako 

„finančné prostriedky“) na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy,  dieťa školského zariadenia, na lôžkodeň v školách v prírode 

a na hlavné jedlo a doplnkové jedlo v zariadeniach školského stravovania, 

1.3. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude Trnavský samosprávny kraj 

poskytovať  organizáciám finančné prostriedky,  

1.4. deň v mesiaci, do ktorého budú organizáciám poskytnuté finančné prostriedky,  

1.5. podmienky zúčtovania finančných prostriedkov,  

1.6. spôsob kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

2. Na základe tohto VZN Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) poskytuje 

finančné prostriedky základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským 

zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na deti do dovŕšenia 25 rokov 

veku.  
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Článok 2 

Zdroje finančných prostriedkov  

 
1. Zdrojom na poskytovanie finančných prostriedkov sú vlastné príjmy bežného 

rozpočtu samosprávneho kraja, pochádzajúce najmä z príjmu finančných 

prostriedkov, poukázaných samosprávnemu kraju podľa osobitného predpisu1. 

 

2. Zastupiteľstvo TTSK schvaľuje objem finančných prostriedkov pre účely poskytnutia 

finančných prostriedkov v zmysle tohto VZN  v rámci rozpočtu TTSK pre príslušný 

kalendárny rok .  

 

 

Článok 3 

Stanovenie výšky, podmienky a účel poskytnutia finančných prostriedkov 

 
1. Výška finančných prostriedkov pre jednotlivé organizácie sa stanovuje podľa tohto 

článku na základe prílohy č.1 tohto VZN. 

2. TTSK poskytne organizáciám s výnimkou organizácií upravených v ods. 3 a 4 tohto 

článku finančné prostriedky na kalendárny rok podľa preukázaného počtu  

k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka: 

a. poslucháčov jazykovej školy,  

b. žiakov základnej umeleckej školy, 

c. detí v centre voľného času, 

d. ubytovaných žiakov v školskom internáte.   

3. TTSK poskytne zariadeniam školského stravovania finančné prostriedky na 

príslušný kalendárny rok vo  výške stanovenej podľa počtu skutočne vydaných 

hlavných jedál a doplnkových jedál za predchádzajúci kalendárny rok. Výška 

finančných prostriedkov pre jednotlivé zariadenie školského stravovania bude 

vypočítaná na základe štvrťročných hlásení zaslaných danou organizáciou v zmysle 

článku  4 ods. 2 tohto VZN.  Pre účely tohto VZN sa za vydané hlavné jedlo 

a doplnkové jedlo považuje jedlo vydané žiakovi v rámci zabezpečenia školského 

stravovania. 

4. TTSK poskytne školám v prírode  finančné prostriedky na príslušný kalendárny rok 

vo  výške stanovenej podľa počtu lôžkodní za predchádzajúci kalendárny rok. Škola 

v prírode poskytne Odboru školstva Úradu TTSK údaje podľa tohto odseku 

najneskôr do 10. januára kalendárneho roka, pre ktorý sa poskytujú finančné 

prostriedky. Pre účely tohto VZN sa za jeden lôžkodeň považuje jedno prenocovanie 

dieťaťa alebo žiaka v ubytovacom zariadení počas doby ubytovania v škole 

v prírode. 

5. Organizácia, s výnimkou organizácie podľa ods. 3 a 4 tohto článku, poskytne TTSK 

na Odbor školstva Úradu TTSK údaje podľa odseku 2 tohto článku najneskôr  

do 25. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, pre 

ktorý sa poskytujú finančné prostriedky.   

                                                           
1 Zákon 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 
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6. TTSK určí a oznámi jednotlivým organizáciám výšku finančných prostriedkov 

poskytnutých v zmysle tohto VZN na príslušný kalendárny rok do 31. januára 

príslušného kalendárneho roka písomným oznámením a zverejnením na webovej 

stránke TTSK.  

7. TTSK poskytuje finančné prostriedky mesačne spravidla vo výške 1/12 finančných 

prostriedkov schválených pre daný kalendárny rok so splatnosťou najneskôr  

k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 

8. Organizácia je povinná poskytnutý príspevok použiť do 31. decembra príslušného 

roka v rozsahu a na účel určený v tomto VZN.  

9. Finančné prostriedky poskytnuté v zmysle tohto VZN sú účelovo určené na pokrytie 

výdavkov na mzdy a prevádzku.  

 

 

Článok 4 

Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

 
1. Organizácie sú povinné vykonať zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. Zariadenie školského stravovania je povinné vždy do 8 kalendárnych dní po 

ukončení každého kalendárneho štvrťroka predložiť  TTSK  na Odbor školstva 

Úradu TTSK skutočný počet vydaných hlavných a doplnkových jedál vo forme 

štvrťročného hlásenia podľa prílohy č. 2 tohto VZN.   

3. V prípade vzniku rozdielu medzi  počtom hlavných a doplnkových jedál, ktorý bol 

podkladom pre stanovenie výšky finančných prostriedkov  podľa článku 3 ods. 3 

tohto VZN,  prepočítaným pomerne na kalendárny štvrťrok, a skutočným počtom 

vydaných hlavných a doplnkových jedál za kalendárny štvrťrok, zisteným na 

základe údajov predložených  podľa ods. 2 tohto článku,  môže TTSK organizácii 

upraviť výšku poskytovaných finančných prostriedkov v súlade s prílohou č. 1 

tohto VZN.  

4. V prípade vzniku rozdielu medzi počtom lôžkodní,  ktorý bol podkladom pre 

stanovenie výšky finančných prostriedkov  podľa článku 3 ods. 4 tohto VZN,  

a skutočným počtom obsadených lôžkodní zisteným na základe údajov 

predložených podľa článku 3 ods. 4  tohto VZN, môže TTSK zistený rozdiel žiadať 

od školy v prírode späť v rámci vysporiadania najneskôr do 10 pracovných dní odo 

dňa písomnej výzvy Odboru školstva Úradu TTSK. 

 

 

Článok  5 

Spôsob vykonávania kontroly použitia finančných prostriedkov a sankcie 

 

1. TTSK ako poskytovateľ finančných prostriedkov je oprávnený vykonávať kontrolu 

hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami v zmysle § 9 ods. 17 

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.  
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2. Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je organizácia povinná  

umožniť TTSK vykonanie kontroly podkladov. Za tým účelom je povinná 

zabezpečiť pre osoby oprávnené na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré 

súvisia s predmetom kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov, 

informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou.  

 

3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly sú:  

3.1 predseda samosprávneho kraja, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie 

kontroly zamestnancov  TTSK,  

3.2 útvar hlavného kontrolóra TTSK.  

 

4. Ak TTSK zistí, že organizácia porušila finančnú disciplínu, postupuje podľa  

ustanovení § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

5. Zamestnanec TTSK vykonávajúci kontrolu podľa tohto článku je povinný zachovať 

mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom       

záujme.  
 
 

Článok 6  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupiteľstvom Trnavského 

samosprávneho kraja dňa 22. júna 2022 Uznesením č. 794/2022/31 a nadobúda 

účinnosť dňom 1.9.2022.  

 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia 

Trnavského samosprávneho kraja sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 zo dňa 06.02.2013 v znení jeho 

dodatkov č. 1 až 5.  

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú prílohy: 

Príloha č. 1 Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok  

Príloha č. 2 Štvrťročné hlásenie o počte vydaných hlavných a doplnkových jedál  

Príloha č. 3 Zoznam žiakov, poslucháčov a detí k 15.9.  

Príloha č. 4 Údaje o počtoch žiakov, poslucháčov, detí a lôžkodní k 15.9.  

 
 

 

 

V Trnave, dňa 22. júna 2022 

 

 

Mgr. Jozef Viskupič, v.r. 

  predseda 

 Trnavského samosprávneho kraja 
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Príloha č. 1 k VZN č. 79/2022  

 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* vyťažiteľnosť kapacity lôžok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh školy,  

školského zariadenia  

Výška príspevku na mzdy a prevádzku v 

školách a školských zariadeniach v ZP TTSK 

 

Jazyková škola  poslucháč/rok  90,- € 

Centrum voľného času  dieťa/rok 50,- € 

Školský internát  ubytovaný žiak/rok 1 650,- € 

Škola v prírode *  lôžkodeň/dieťa  9,- € 

Školská jedáleň hlavné jedlo  hlavné jedlo/žiak 1,68 € 

Školská jedáleň doplnkové jedlo  doplnkové jedlo/žiak 0,40 € 

Výdajná školská jedáleň hlavné jedlo  hlavné jedlo/žiak 0,60 € 

Základná umelecká škola  

individuálna forma  

žiak/rok 705,- € 

Základná umelecká škola  

skupinová forma  

žiak/rok 436,- € 

Centrum špeciálnopedagogického 

poradenstva  

dieťa/rok 102,- € 

Stredisko odbornej praxe  žiak/rok 454,- € 
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Príloha č. 2 k VZN č. 79/2022 

 

Štvrťročné hlásenie o počte vydaných hlavných a doplnkových jedál 

Školská jedáleň pri ..............................................................................................................  

(názov školy, z ktorej stravujete žiakov u VŠJ) ....................................................................  

Zodpovedný zamestnanec ŠJ: .............................................................................................  

Číslo telefónu školskej jedálne: ....................................  

e-mail:............................................................................. 

Mesiac  Vydané porcie  Doplnkové  

jedlá spolu  

Obedy  Večere  

 Stredná škola - žiaci    

 Školský internát - žiaci    

 Stredná škola – žiaci inej  SŠ    

 Zamestnanci     

 Cudzí stravníci     

 Cudzí stravníci – žiaci ZŠ    

 spolu    

     

Mesiac  Vydané porcie  Doplnkové  

jedlá spolu  

Obedy  Večere  

 Stredná škola - žiaci    

 Školský internát - žiaci    

 Stredná škola – žiaci inej  SŠ    

 Zamestnanci     

 Cudzí stravníci    

 Cudzí stravníci – žiaci ZŠ    

 spolu    

     

Mesiac  Vydané porcie  Doplnkové  

jedlá spolu  

Obedy  Večere  

 Stredná škola - žiaci    

 Školský internát - žiaci    

 Stredná škola – žiaci inej  SŠ    

 Zamestnanci      

 Cudzí stravníci    

 Cudzí stravníci – žiaci ZŠ    

 spolu    

 
 SŠ – žiaci  ŠI - žiaci Zamestnanci  Cudzí stravníci 

Výška finančného limitu podľa vekových 

skupín v EUR (platba 1 stravníka/deň) 

    

Výška príspevku na režijné náklady na 

jedlo v EUR 

    

 

 
Dátum........................................   riaditeľ školy.............................................. 

Štvrťrok spolu     



Strana 8 z 9 
 

Príloha č. 3 k VZN č. 79/2022 

 

Zoznam žiakov, poslucháčov a detí k 15.9. (okrem školskej jedálne, školy v prírode a zariadení výchovného poradenstva a prevencie) 

Por. 

číslo Meno Priezvisko 

Dátum 

narodenia 

Trvalé bydlisko *     uviesť cudzí jazyk 

**   názov krúžku 

*** konkrétny odbor 
ulica číslo obec PSČ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

 

V...............................................dňa:..................................... 

*     vyplní jazyková škola           

**   vyplní centrum voľného času 

*** vyplní ZUŠ          .................................................................................................... 

                                                                                                                                                     meno a podpis štatutárneho orgánu školy, školského zariadenia, pečiatka 

ZÚŠ, jazyková škola, školské zariadenie:  
Adresa:  
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Príloha č. 4 k VZN č. 79/2022 

 

ZUŠ, jazyková škola, školské 

zariadenie: 

 

Adresa: 
 

 

Údaje o počtoch žiakov, poslucháčov a detí k 15. 9. 

 

Základná umelecká škola, jazyková škola a školské zariadenie 
Počet žiakov, poslucháčov a detí  

spolu z toho nad 15 rokov 

Základná umelecká škola 

individuálna forma vyučovania 
  

skupinová forma vyučovania 
  

Centrum voľného času 
  

Jazyková škola (počet poslucháčov) 
  

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (počet evidovaných detí 

v bežnom školskom roku) 

  

Školský internát 
  

Stredisko odbornej praxe 
  

 

 

V...................................................dňa........................... 

 

 

           .............................................................................................. 

meno a podpis štatutárneho orgánu školy, školského zariadenia, pečiatka 


