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ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní 

dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, 
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení 
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Všeobecne  záväzné  nariadenie  
Prešovského  samosprávneho  kraja   

č.   29/  2012  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných 
príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam 

a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých 
škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských 

zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011 a VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 
6. 12. 2011 ( ďalej len „VZN PSK č. 18/2010“). 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 18/2010 sa mení a 
dopĺňa takto: 

1. V názve všeobecne záväzného nariadenia sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovom 
„dotácií“. 

2. V úvodnom ustanovení sa slová „ods. 12 písm. b) až písm. g)“ nahrádzajú slovami „ods. 
12 písm. c)“. 

3. V § 1 ods. 1 sa slová „finančné prostriedky“ nahrádzajú slovami „z finančných 
prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu2 dotácie“ a za slová „na základe 
žiadosti“ sa vkladajú slová „cirkevného zriaďovateľa a súkromného“. 

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„1) § 9 ods. 12 písm. b) až j) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov“. 

5. V § 2 písm. b) sa na konci za čiarkou pripájajú slová „počet lôžkodní,“. 
6. V § 2 písm. c) sa slovo „príspevku“ nahrádza slovom „dotácie“. 
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: 

„4) § 9 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“ 

8. V § 4 sa za ods. 5 vkladá nový odsek 6 a 7, ktorý znie: 
„6) PSK oznámi JŠ a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku 

ročnej dotácie najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. 
7) PSK každoročne poskytuje finančné prostriedky JŠ a školským zariadeniam vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote najneskôr do 25. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca.“ 

9. V § 5 ods. 2 sa slovo „bude“ nahrádza slovami “môže byť“. 
10. Názov III. časti znie: 

„Podrobnosti financovania poskytovania dotácie cirkevným zriaďovateľom a súkromným 
zriaďovateľom základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení“ 

11. V § 6 ods.1 znie: 
(1) Na základe žiadosti cirkevného zriaďovateľa a súkromného zriaďovateľa bude 

poskytnutá pre ZUŠ, JŠ a školské zariadenie dotácia za splnenia týchto podmienok: 
a) ZUŠ, JŠ a školské zariadenie je zriadené na území PSK, 
b) ZUŠ, JŠ a školské zariadenie je zaradené v sieti škôl a školských zariadení 

vedených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 



            
         

            
   

            
           

           
            

        
                   

             
 

            
           

        
               

            
                  
                   

  
             
               
                 

       
        
                 
                   
                      

     
       

             
             

            
               
                    

           
             

        
            
          
                   

 
                  

            
              
                  
              
                  
           
             

(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na základe vydaného písomného súhlasu PSK s ich 
zaradením do siete pre žiakov nad 15 rokov veku5, 

c) cirkevný zriaďovateľ a súkromný zriaďovateľ vydal pre ZUŠ, JŠ a školské 
zariadenie zriaďovaciu listinu, 

d) cirkevné a súkromné ZUŠ, JŠ a školské zariadenie navštevujú žiaci, poslucháči 
a deti nad 15 rokov veku s výnimkou školy v prírode, 

e) záujmového vzdelávania v cirkevných a súkromných centrách voľného času sa 
zúčastňujú deti nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území PSK. 

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 
„5) § 16 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov“ 

13. V § 7 ods. 2 písm. a) tretia odrážka znie: 
„- sledovaných výkonov ako je vydané hlavné jedlo, vydané doplnkové jedlo, lôžkodeň,“, 
zároveň sa dopĺňa o ďalšiu odrážku, ktorá znie: 
„ - žiakov v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na 
deti nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja.“ 

14. V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťajú slová „na príslušný kalendárny rok“. 
15. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre príslušný kalendárny rok“ a odkaz „6“ sa mení na 

odkaz „4“. 
16. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa, ostatné odkazy sa prečíslujú. 
17. V § 7 ods. 5 sa za slová „podľa § 4“ dopĺňajú slová „ods. 2“. 
18. V § 7 ods. 6 sa slová „30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom rozpočte.“ 

nahrádzajú slovami 31. januára príslušného kalendárneho roka.“ 
19. V § 7 sa vypúšťa odsek 8. 
20. V § 8 ods. 3 a ods. 6 sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „10. októbra“. 
21. V § 8 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „MŠ SR“ nahrádzajú slovami „MŠVVaŠ SR“. 
22. V § 9 ods. 2 sa slová „v zriaďovateľskej pôsobnosti príjemcu“ nahrádzajú slovami 

„v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa“. 
23. V § 10 odsek 3 znie: 

„(3) Prijímateľ dotácie je povinný štvrťročne predkladať údaje uvedené v prílohe č. 5 
(dotácia poskytnutá na školské stravovanie) a v prílohe č. 7 (dotácia poskytnutá na 
lôžkodní) tohto VZN na odbor školstva Úradu PSK za účelom prepočtu dotácie.“ 

24. V § 11 ods. 4 sa slová „príjemca porušil“ nahrádzajú slovami „prijímateľ porušil“. 
25. V § 12 ods. 1 písm. d) sa za slovami „tohto VZN“ vypúšťa čiarka a slová „až do doby 

odstránenia tohto porušenia“ sa nahrádzajú slovami „alebo nevyrovná v stanovenej lehote 
rozdiel, resp. nevráti nepoužitú dotáciu a to až do doby odstránenia týchto porušení,“ 

26. V § 13 sa vypúšťa odsek 6. 
27. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 (po prečíslovaní 13) sa vypúšťa. 
28. Príloha č. 1, 1a), 2 a 2a) sa vypúšťajú. 
29. Príloha č. 1b) sa označuje ako príloha č. 1 a z názvu prílohy sa vypúšťajú slová „na rok 

2012“. 
30. Príloha č. 2b) sa označuje ako príloha č. 2, z názvu prílohy sa vypúšťajú slová „na rok 

2012“ a vypúšťa sa z tabuľky kategória „Školské stredisko záujmovej činnosti“. 
31. Príloha č. 3 k VZN PSK č. 18/2010 sa nahrádza Prílohou č. 3. 
32. V prílohe č. 4 k VZN PSK č. 18/2010 sa vypúšťajú slová „k VZN PSK č. 18/2010“. 
33. Príloha č. 5 k VZN PSK č. 18/2010 sa nahrádza Prílohou č. 5. 
34. V prílohe č. 6 k VZN PSK č. 18/2010 sa vypúšťajú slová „k VZN PSK č. 18/2010“. 
35. Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7. 
36. V § 14 za ods. 3 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 



                   
             

         
         

         
             

                 
                 

            
           

   
                   

           
          

         
          

           
          

          
           

         
       

                  
         

                
 

 
 

 
      

 
   
 
 
 
 
 
 
                         
                  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(4) Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 29/2012 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja dňa 11. 12. 2012, uznesením č. 414/2012. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť 
dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 2013 . 

37. V časti III. § 7 ods. 2 písm. a), kde posledná odrážka sa nahrádza novým znením: 
„ - žiakov vo veku od 15 do 25 rokov v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
cirkvi alebo súkromnej osoby s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, pričom 
dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa 
započítava najviac jedenkrát,“ 

38. V časti III. § 7 ods. 2 písm. a), na koniec doplniť novú odrážku a text so znením: 
„- žiakov, ktorým bol v centre v špeciálno-pedagogického poradenstva poskytnutý výkon 
za predchádzajúce sledované obdobie. V priebehu sledovaného obdobia sa počet 
uskutočnených výkonov predkladá poskytovateľovi štvrťročne v hlásení podľa pokynov 
poskytovateľa. Ak žiak ZUŠ, poslucháč JŠ, dieťa školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských 
zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, alebo 
plnoletá osoba poskytne čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo školskému 
zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča pre účely 
dotácie. Takéto čestné vyhlásenie predkladá cirkevný alebo súkromný zriaďovateľ 
poskytovateľovi dotácie spolu so žiadosťou o dotáciu. 

39. V prílohe č. 3 riadku , kde je uvedený text Centrum ŠPP na koniec pred zátvorkou doplniť 
čiarku a slová „ , ktorým bol poskytnutý výkon“. 

40. V prílohe č. 3 vypustiť slová“ Centrum PPP a prevencie (počet detí za uplynulý školský 
rok)“ 

V Prešove, dňa 17. 12. 2012 

MUDr. Peter Chudík 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 



       
                 

             

     
    

   
    

    
     

     
   

      
    

        
     

   
         

     

      
    

 
   

  
  

   
  

     

 
           

           
           
      

        

            
         

    
        

         
         

          
             

           
          

               
          

      

       

       
     

      
       

      
     

    

   
 

 
     

  
           

             

Príloha  č. 3   

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ................ 
v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu 
Zriaďovateľ: 
Adresa/Sídlo: 
IČO zriaďovateľa: 
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie (banka): 
Číslo účtu: Číslo telefónu: 
e*mail: 
Názov zariadenia: */ 
Adresa /sídlo: 
Priezvisko a meno zodpovedného vedúceho zamestnanca: 
Číslo telefónu: 
e!mail: 

Údaje o počtoch žiakov, poslucháčov a detí k 15.9.20.. 

ZUŠ, JŠ a školské zariadenie 

Počet žiakov (detí) v zriaďovateľskej pôsobnosti 
súkromného zriaďovateľa cirkevného zriaďovateľa 

spolu 
z toho nad 
15 rokov 

spolu 
z toho nad 
15 rokov 

a 1 2 3 4 

ZUŠ 
individuálna forma vyučovania 
skupinová forma vyučovania 

Centrum voľného času 0 deti nad 15 rokov veku s trvalým 
pobytom na území samosprávneho kraja **/ 
Jazyková škola (počet poslucháčov) 
Centrum ŠPP (počet evidovaných detí za uplynulý školský rok, 
ktorým bol poskytnutý výkon) 
Školské stravovanie (počet všetkých žiakov školy nad 15 rokov 
veku) 
Školský internát 
Škola v prírode (uvádzať lôžkodni) 
Školský klub detí 
Reedukačné centrum 

Údaje o počtoch hlavných a doplnkových jedál za predchádzajúci kalendárny rok 20.. 
Počet hlavných jedál Počet doplnkových jedál 

Školské stravovanie 

stravovanie žiakov stredných škôl, stredných škôl 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno0vzdelávacími 
potrebami, odborných učilíšť a praktických škôl z toho: 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

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

.................................................................................. 
meno a podpis štatutárneho zástupcu 

zriaďovateľa, pečiatka 
*/zriaďovateľ viacerých subjektov vyplní žiadosť za každé školské zariadenie zvlášť 
**/ pri CVČ k žiadosti predložiť menný zoznam žiakov s uvedením trvalého pobytu 



      

       
  

 
     

 
     

 
     

  
 
 

  
 
 

  
  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
   

                  
                        

                  
                        

                  
                        

                  
                        

                  
                        

                 

                       
                   

    

  
   

  
 

                                                                                              
                                                                         

 
 

Príloh  a č.  5 
Názov a adresa zriaďovateľa školského zariadenia: 

Hlásenie počtu jedál (hlavných a doplnkových) 
za štvrťrok:......................................... 

Názov školy, školského zariadenia */ 
Skutočný počet vydaných hlavných jedál Skutočný počet vydaných doplnkových jedál 

mesiac: 
............... 

mesiac: 
............... 

mesiac: 
.............. SPOLU mesiac: 

............. 
mesiac: 
............. 

mesiac: 
............. SPOLU 

z toho : žiakov v pôsobnosti KŠÚ 

z toho : žiakov v pôsobnosti KŠÚ 

z toho : žiakov v pôsobnosti KŠÚ 

z toho : žiakov v pôsobnosti KŠÚ 

z toho : žiakov v pôsobnosti KŠÚ 

Spolu 

z toho : žiakov v pôsobnosti KŚÚ 
*/ uveďte názov každej školy (prípadne samostatného školského zariadenia, ktoré nie je súčasťou školy), z ktorej stravujete žiakov 

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

Vyhotovil: ....................................................... 
Číslo telefónu: ................................................ 
e-mail: ........................................................... 

................................................... 
pečiatka a podpis zriaďovateľa 



      

        

    
   

     
            

          

          

          

          

          

          

         

 
 

Príloh  a č.  7  

Názov a adresa zriaďovateľa školského zariadenia: 

Hlásenie počtu lôžkodní za štvrťrok : ......................................... 

Názov školy v prírode 

Skutočný počet lôžkodní 
v ŠvP SPOLU 

mesiac: ............... mesiac: ............... mesiac: ............... 

Spolu 

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

Vyhotovil  : .......................................................  
Čísl  o telefónu  : ................................................  
e-mail  : ...........................................................  ..................................................  

                                                    pečiatk  a  a podpis  zriaďovateľ  a 
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