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Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja  

č.  26/ 2011 
 

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 č. 22/2011 zo dňa 22. 2. 2011 ( ďalej len „VZN PSK č. 18/2010“). 

 
 
 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods.1 a §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 a podľa  § 9 ods. 12 písm. d) 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 vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len „VZN“):  

 
 

I.  ČASŤ 
 

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

 
1. V II. časti v § 4 sa ods. 4  nahrádza novým znením: 

„Normatív na jedného poslucháča JŠ, dieťa školského zariadenia, sledovaný výkon je 
uvedený v prílohe č.1 tohto VZN. Výška normatívu podlieha v priebehu roka zmenám podľa 
ods.2 tohto paragrafu.“ 

 

2. V III. časti v §7 ods. 2  sa písmeno a)  nahrádza sa novým znením: 
  
„a) preukázaného počtu: 

- žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ a detí školských zariadení nad 15 rokov veku 
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 

- detí nad 15 rokov veku evidovaných v školských zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok, 

- sledovaných výkonov (vydané hlavné jedlo, vydané doplnkové jedlo).“ 

 

3. V III. časti  v §7 sa vypúšťa  ods. 6. 

Doterajšie odstavce  „7 až 9“ sa označujú ako odstavce „ 6 až 8“. 

 

4. V III. časti v §10 v ods.4 sa slovo „ stravníkov“ nahrádza slovami „vydaných hlavných 
a doplnkových jedál“.  

 

5. Za prílohu  č. 1, 1a) k VZN PSK č. 18/2010 sa vkladá nová príloha  č. 1b).  
 



6. Za prílohu  č. 2, 2a) k VZN PSK č. 18/2010 sa vkladá  nová príloha  č. 2b). 
 

 

II. ČASŤ 
 

1. Všeobecne záväzné  nariadenie PSK č.26/2011 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 6. 12. 2011, uznesením č. 248/2011. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť 
dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 1. januára 2012 . 
 

 

 

V Prešove, dňa: 14. 12. 2011 

 
                    MUDr. Peter Chudík, v. r.   
                 predseda 
                  Prešovského samosprávneho kraja 



Príloha č. 1b)  
         

 
 
 

Normatívy pre školy a školské zariadenia  
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

na rok 2012  
 
                                                                                  
 
                                                 

Skratka 
kategórie 

Kategória školských zariadení - jazykové školy, ško lské 
zariadenia 

Normatív žiak/rok 
(v €) 

ŠI Školské internáty 950,00 

ŠKD Školské kluby detí 280,00 

JŠ Jazykové školy 70,00 

ŠJ Školská jedáleň – hlavné jedlo 0,90 

ŠJ Školská jedáleň – doplnkové jedlo 0,18 

ŠvP Školy v prírode 5,50 

 
 



Príloha č. 2b)  
                                       

 
 
 

Normatívy pre súkromné/cirkevné základné umelecké š koly, 
súkromné/cirkevné jazykové školy a súkromné/cirkevn é školské 

zariadenia   na rok 2012  
 
 
 

                                                                                                                               

Skratka 
kategórie 

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

Normatív   
žiak/rok  

súkromný 
zriaďovate ľ   

(v €)  

Normatív   
žiak/rok  
cirkevný 

zriaďovate ľ   
(v €)  

ŠJ Školská jedáleň –  hlavné jedlo 0,90 0,90 

ŠJ Školská jedáleň –  doplnkové jedlo 0,18 0,18 

ZUŠ Základná umelecká škola – individuálna forma 422,00 422,00 

ZUŠ Základná umelecká škola – skupinová forma 262,00 262,00 

CVČ Centrum voľného času 105,00 105,00 

ŠSZČ Školské stredisko záujmovej činnosti 105,00 105,00 

ŠI Školský internát 950,00 950,00 

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 280,00 280,00 

JŠ Jazyková škola 70,00 70,00 

CŠPP Centrum špeciálnopedagogického poradenstva 95,00 95,00 

ŠvP Škola v prírode 5,50 5,50 

 
 
 


