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NÁVRH 

Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja  

č. xx/2022,  

o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja  

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, § 9 ods. 12 c) 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 a § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) 

I. ČASŤ  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Účel 

Účelom tohto VZN je určiť:  

a) výšku príspevku na mzdy a prevádzku v jazykových školách a školských zariadeniach, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 

b) zdroje, podmienky a lehoty poskytnutia, použitia a vyúčtovania príspevku. 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto VZN sa rozumie:  

a) doplnkovým jedlom – sú raňajky, desiata alebo olovrant vydané žiakovi v školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. 

b) dieťa a iná osoba v CVČ – je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej, 

záujmovej a rekreačnej činnosti počas celého kalendárneho roka, najmä v oblasti športu, umenia 

a vedy. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov žiaka, utvára podmienky na rozvíjanie 

a zdokonaľovanie jeho praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného 

využívania voľného času do veku 30 rokov.  

c) dieťa v školskom klube detí – fyzická osoba, ktorá plní povinnú školskú dochádzku, pre ktorú 

školský klub detí zabezpečuje činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

zameranú na jej prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase 
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školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou 

zabezpečovanou centrom voľného času.  

d) hlavným jedlom – je obed alebo večera vydané žiakovi v školskom zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti samosprávneho kraja.  

e) lôžkodeň – je jedno prenocovanie dieťaťa materskej školy, žiaka základnej alebo strednej školy 

v ubytovacom zariadení počas doby ubytovania v škole v prírode.  

f) normatívom – je schválená výška príspevku na jedného poslucháča jazykovej školy 

a na jedného žiaka/dieťa/osobu školského zariadenia na kalendárny rok. 

g) normatív na výkon – schválená výška príspevku na jedno vydané hlavné a doplnkové jedlo 

v zariadeniach školského stravovania,  na jeden lôžkodeň v škole v prírode. 

h) poslucháč jazykovej školy – je fyzická osoba, ktorej jazyková škola poskytuje jazykové 

vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizuje aj vyučovanie 

cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.  

i) príspevkom – sú finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu PSK subjektom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK.  

j) výkon – vydané hlavné jedlo, vydané doplnkové jedlo, lôžkodeň.  

k) zariadením školského stravovania – je školská jedáleň (ŠJ), výdajná školská jedáleň (VŠJ), 

škola, ktorej žiaci sa stravujú v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni pri inej škole, 

prípadne v inom stravovacom zariadení (EŠS).  

l) žiak v školskom internáte – žiakom je fyzická osoba, ktorej školský internát poskytuje 

výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. 

Školský internát poskytuje žiakovi ubytovanie a stravovanie a vytvára podmienky 

na uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov prostredníctvom mimoškolských aktivít.  

m) žiak v školskom internáte pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – žiakom 

je fyzická osoba so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorú internát 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie. Hlavnou činnosťou je vzdelávacia činnosť, nenáročná 

záujmová činnosť zameraná na uspokojovanie záujmov žiaka v čase mimo vyučovania 

a oddychovo-relaxačná činnosť. Žiakovi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa stupňa 

a charakteru jeho znevýhodnenia pri začleňovaní do voľnočasových aktivít je venovaná 

priebežne zvláštna pozornosť.  

§ 3 

Zdroje poskytovania finančných prostriedkov 

(1) Zdrojom na poskytovanie finančných prostriedkov sú vlastné príjmy bežného rozpočtu PSK, 

poukázané PSK podľa osobitného zákona1. 

 
1 Zákon NR SR 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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(2) Finančné prostriedky - vlastné príjmy PSK na tento účel, sa vytvárajú v procese jeho 

hospodárenia a sú súčasťou procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny 

rok. 

(3) Zastupiteľstvo PSK schvaľuje objem finančných prostriedkov pre účely poskytnutia príspevkov 

pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

(4) Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia výšku:  

a) normatívu na jedného poslucháča jazykovej školy a dieťa (žiaka) školského zariadenia, 

b) normatívu na výkon - vydané jedno hlavné a jedno doplnkové jedlo v zariadeniach školského 

stravovania; lôžkodeň v škole v prírode.  

(5) Poskytovanie finančných prostriedkov podľa tohto VZN nesmie vytvárať a zvyšovať dlh PSK 

na konci rozpočtového roka. 

II. ČASŤ 

POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

JAZYKOVÝM ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM  

§ 4 

Tvorba a poskytovanie finančných prostriedkov 

(1) Jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK majú rozpočtovú alebo 

príspevkovú formu hospodárenia a svojím rozpočtom sú zapojené podľa osobitného predpisu2 

na rozpočet PSK. 

(2) Zastupiteľstvo PSK schvaľuje rozpočet a zmeny rozpočtu normatívnych finančných 

prostriedkov účelovo určených pre zabezpečenie financovania jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

(3) Jazykovým školám a školským zariadeniam (okrem zariadení školského stravovania a škôl 

v prírode) v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa pre nasledujúci kalendárny rok určuje rozpočet 

finančných prostriedkov na preukázaný počet poslucháčov jazykovej školy a na preukázaný 

počet žiakov (detí) školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru príslušného kalendárneho 

roka prepočítaných súčinom podľa normatívu určeného v prílohe č. 1. Zariadeniam školského 

stravovania a školám v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa pre nasledujúci kalendárny 

rok určuje rozpočet finančných prostriedkov ako súčet skutočne poskytnutých výkonov za január 

až august príslušného kalendárneho roka a predpoklad poskytnutia výkonov na september až 

december príslušného kalendárneho roka prepočítaných súčinom podľa normatívu určeného 

v prílohe č. 1. 

 
2 § 8 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(4) Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude PSK financovať jazykové školy a školské 

zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je do 25. septembra kalendárneho roka. 

Štruktúra údajov bude každoročne stanovená Odborom školstva PSK. 

(5) Normatív na jedného poslucháča jazykovej školy, žiaka (dieťa) školského zariadenia a normatív 

na výkon - jedno jedlo a jeden lôžkodeň je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN. Výška normatívu 

podlieha v priebehu roka zmenám podľa ods. 2 tohto paragrafu. 

(6) PSK môže prideliť jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti okrem normatívnych finančných prostriedkov aj mimoriadne finančné prostriedky 

nenormatívne s účelovým určením, ktoré sa nezapočítavajú do objemu finančných prostriedkov 

stanovených pre výpočet poskytnutých finančných prostriedkov podľa osobitného zákona3.  

(7) PSK oznámi jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

výšku ročného príspevku najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. 

(8) PSK každoročne poskytuje finančné prostriedky jazykovým školám a školským zariadeniam 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne vo výške 1/12 schváleného 

rozpočtu v lehote najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

§ 5 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov 

(1) Jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú povinné vykonať 

vyúčtovanie poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov predkladaním kvartálnych 

uzávierok v účtovníckom programe a rozborov hospodárenia.   

(2) O vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými normatívnymi finančnými prostriedkami 

prepočítanými podľa § 4 ods. 3 tohto VZN a skutočným počtom poslucháčov jazykovej školy, 

skutočným počtom žiakov (detí) školského zariadenia, skutočným počtom vydaných jedál 

a skutočným počtom lôžkodní prepočítaných podľa normatívov uvedených v prílohe č. 1 tohto 

VZN, môže byť následne organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja 

upravený rozpočet pre kalendárny rok. 

§ 6 

Postup počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu  

alebo výnimočného stavu  

(1) V prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu podľa 

osobitného zákona4 a v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie 

 
3 § 9 ods. 12 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  
4 Zákon NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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samosprávneho kraja, môže predseda PSK rozhodnúť o ponechaní alebo pridelení finančných 

prostriedkov vo výške ním určenej pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK. O takto poskytnutých finančných prostriedkoch je predseda PSK povinný 

informovať Zastupiteľstvo PSK na najbližšom zasadnutí.  

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského 

samosprávneho kraja č. 93/2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

§ 8 

Účinnosť 

(1) Všeobecne záväzné  nariadenie PSK č. xx/2022 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 

xx. decembra 2022 uznesením č. xxx/2022.  

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda platnosť dňom 

jeho vyhlásenia, a to vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja nadobúda účinnosť 

1. januára 2023. 

V Prešove, dňa xx.12.2022 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 



 

Príloha č. 1 

Normatívy pre jazykové školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Skratka 

kategórie 

Kategória školských zariadení – jazykové školy 

a školské zariadenia  

Normatív - 

poslucháč/ 

žiak/ dieťa/ 

Eur/rok 

Normatív 

na výkon - 

jedlo/ 

lôžkodeň 

ŠKD Školský klub detí 630,00 / 

ŠJ Školská jedáleň –  hlavné jedlo / 2,40 

ŠJ Školská jedáleň –  doplnkové jedlo / 0,60 

CVČ Centrum voľného času  120,00 / 

ŠI Školský internát 1 900,00 / 

ŠI Š 
Školský internát pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 
4 890,00 / 

JŠ - I. 

kategória 

Jazyková škola – poslucháči, ktorí sú žiakmi ZŠ, SŠ 

denného štúdia alebo študentmi VŠ denného štúdia 
240,00 / 

JŠ - II. 

kategória 

Jazyková škola – poslucháči, ktorí sú žiakmi SŠ 

iného ako denného štúdia alebo študentmi VŠ 

externého štúdia alebo dospelí 

67,00 / 

ŠvP Škola v prírode - lôžkodeň / 12,00 



Dôvodová správa 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2022 o financovaní jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

Účelom tohto VZN je určiť, výšku príspevku na mzdy a prevádzku v jazykových školách a školských 

zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, zdroje, podmienky a lehoty poskytnutia, 

použitia a vyúčtovania príspevku. 

Z VZN sú vypustené základné umelecké školy, ktorých financovanie prechádza na mestá a obce. 

V prílohe č. 1 VZN sú uvedené normatívy pre jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Predmetné normatívy sú navýšené v súvislosti 

s nárastom miezd a cien energií na rok 2023. 

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli PSK a na webovom sídle PSK dňa 14.11.2022 za účelom 

pripomienkového konania. Dátum ukončenia pripomienkového konania je stanovený na 24.11.2022. 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť 11 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické 

osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice 

na Úrade PSK. Po ukončení lehoty bude spracované vyhodnotenie pripomienok. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK návrh VZN PSK 

č. ../2022 o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja prerokuje dňa 25.11.2022.  

Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK návrh VZN PSK č. ../2022 o financovaní jazykových škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja prerokuje 

dňa 28.11.2022. 

Účinnosť tohto VZN navrhujeme od 1. januára 2023, tak aby bolo možné bez problémov

zabezpečiť plynulé financovanie jazykových škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  
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