
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
               

           
      

         
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               
 

        
 

    
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA  

 
  č.  52/2015  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií 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, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013 

Schválené: 15. decembra 2015, uznesením č. 263/2015 

Platnosť: 15.decembra 2015 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli) 

Účinnosť: 1. januára 2016 



 
 

               
           

      
         

                   
                   

 
 

 
                  

             
         

            
             

   
 

          
          
            

              
          

                
            

                 
      

               
                   

            
               

            
     

             
                    
              

         
      
          
            

 
 
 

       
                                

     
                  
                     

Všeobecne  záväzné  nariadenie  
Prešovského  samosprávneho  kraja   

č.   52/  2015  

ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií 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, VZN PSK č. 26/2011 zo dňa 6.12.2011, VZN PSK č. 
29/2012 zo dňa 11.12.2012 a VZN PSK č. 36/2013 zo dňa 15.10.2013 ( ďalej len „VZN PSK č. 

18/2010“). 

Predkladaný návrh VZN č. .../2015 upravuje prílohovú časť č.1 a prílohovú časť č. 2 - zvýšenie 
normatívu pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobností PSK a zvýšenie 
normatívu pre súkromné/cirkevné základné umelecké školy, súkromné/cirkevné jazykové školy 
a súkromné/cirkevné školské zariadenia a upresňuje textovú časť v zmysle legislatívnych zmien. 
Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 18/2010 v platnom znení sa mení 
a dopĺňa takto: 

1. Príloha č. 1 sa nahrádza novou Prílohou č. 1. 
2. Príloha č. 2 sa nahrádza novou Prílohou č. 2. 
3. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 6 sa nahrádza novým znením: 

6 „Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová 
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (FS č. 
14/2004) v znení Opatrenia MF SR z 28. marca 2006 (FS č. 3/2006), Metodické usmernenie MF 
SR k č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (FS 
č. 14/2004), v znení Dodatku č. 1 až 12 (FS č. 9/2005, 3/2006, 10/2006, 11/2007, 5/2008, 6/2009, 
5/2010, 12/2010, 3/2012, 12/2013, 11/2014, 6/2015)“ 

4. V § 7 ods. 2 písm. a) odsek 1 sa nahrádza novým znením : 
„ žiakov ZUŠ od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov veku, poslucháčov JŠ a detí školských zariadení 
nad 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,“ 

5. V III. časti v § 9 ods.4 písm. a) sa nahrádza novým znením : 
„ zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia poskytnutej dotácie a to 
v súlade s osobitným zákonom8“ 

6. V § 14 za ods. 5 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: 
„(6) Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 52/2015 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 15.12.2015, uznesením č. 263/2015. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 2016 . 

V Prešove, dňa 15. decembra 2015 
v. r. 

MUDr. Peter Chudík 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 



    
         

 
 
 

 
                                                                                  
 
                                                 

 
 

       
 

  
  

     

     

    

       

       

     

    

 
 

Príloha č. 1 

Normatívy  pre  školy  a  školské  zariadenia  
v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Prešovského  samosprávneho  kraja  

Skratka 
kategórie 

Kategória školských zariadení - jazykové školy, školské 
zariadenia 

Normatív žiak/rok 
(v €) 

ŠI Školské internáty 1 000,00 

ŠKD Školské kluby detí 310,00 

JŠ Jazykové školy 80,00 

ŠJ Školská jedáleň – hlavné jedlo 1,00 

ŠJ Školská jedáleň – doplnkové jedlo 0,20 

ŠvP Školy v prírode 6,50 

ŠH Školské hospodárstvo 420,00 



    
                                       

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                               

 
 

      
     

   
  
 
   

   

   
  
 

   
   

         

         

            

            

            

            

      

       

        
      

       

         
   

      

     

      

      

 
 

Príloha č. 2 

Normatívy  pre  súkromné/cirkevné  základné  umelecké  školy,  
súkromné/cirkevné  jazykové  školy  a  súkromné/cirkevné  školské  

zariadenia   

Skratka 
kategórie 

Kategória školských zariadení –základné umelecké školy 
a jazykové školy, školské zariadenia 

Normatív 
žiak/rok 

súkromný 
zriaďovateľ 

(v €) 

Normatív 
žiak/rok 
cirkevný 

zriaďovateľ 
(v €) 

ŠJ Školská jedáleň – hlavné jedlo 1,00 1,00 

ŠJ Školská jedáleň – doplnkové jedlo 0,20 0,20 

ZUŠ Základná umelecká škola – individuálna forma do 25 rokov 440,00 440,00 

ZUŠ Základná umelecká škola – individuálna forma nad 25 rokov 80,00 80,00 

ZUŠ Základná umelecká škola – skupinová forma do 25 rokov 275,00 275,00 

ZUŠ Základná umelecká škola – skupinová forma nad 25 rokov 40,00 40,00 

CVČ Centrum voľného času 105,00 105,00 

ŠI Školský internát 1 000,00 1 000,00 

ŠI Š Školský internát pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 3 637,00 3 637,00 

RC Reedukačné centrum 5 600,00 5 600,00 

ŠKD Š Školský klub detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 
potrebami 470,00 470,00 

ŠKD Školský klub detí 310,00 310,00 

JŠ Jazyková škola 80,00 80,00 

CŠPP Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 110,00 110,00 

ŠvP Škola v prírode 6,50 6,50 
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