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LEGISLATÍVNA ÚPRAVA FINANCOVANIA 
ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

- upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, 
spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z 
príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov 
vyšších územných celkov

Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve

- ustanovuje kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z 
príjmov fyzických osôb 



Na základe platnej právnej úpravy je obec 
povinná zabezpečiť financovanie regionálneho 
školstva - financovanie základných umeleckých 
škôl, jazykových škôl, materských škôl a 
školských zariadení  v územnej pôsobnosti obce:

• základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

• základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví

• základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických a 
právnických osôb



Finančné krytie rozpočtu obce na tento účel je 
zabezpečené na základe výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb, ktorý plynie do rozpočtu obcí v 
súlade so 

zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľuje 
a poukazuje obciam daňový úrad podľa 
kritérií, ktoré sú ustanovené v 

nariadení č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 



Podľa nariadenia sa výnos dane z príjmov rozdelí 
obciam nasledovne:

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na 
území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho 
roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej 
výšky obce,

b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na 
území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho 
roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia 
obce do veľkostnej kategórie,

c) 40 % podľa počtu žiakov, detí a poslucháčov škôl a 
školských zariadení zisteného zberom údajov podľa § 7a 
zákona č. 597/2003 Z. z.  a prepočítaného príslušným 
koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 
šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. 
januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.



Údaje o počte žiakov, detí a poslucháčov škôl a 

školských zariadení sa zbierajú v súlade s §7a 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Zber týchto údajov za všetky školy a školské 

zariadenia zabezpečuje ministerstvo školstva v rámci 

svojej vecnej príslušnosti prostredníctvom 

štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich 

poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl 

a školských zariadení a obciam každoročne 

najneskôr do 31. augusta.



Údaje na účely rozdeľovania a poukazovania 

výnosu dane z príjmov poskytujú:

• zriaďovatelia škôl a školských zariadení, 

ktoré majú sídlo na území príslušnej obce = 

príslušnej obci = najneskôr do 25. 

septembra kalendárneho roka;

• obec za všetky školy a školské zariadenia so 

sídlom na jej území = príslušnému 

okresnému úradu v sídle kraja = najneskôr 

do 5. októbra kalendárneho roka;



• okresný úrad v sídle kraja za obce vo svojej 

územnej pôsobnosti = ministerstvu školstva 

= do 15. októbra kalendárneho roka. 

Na základe zozbieraných údajov sa napočítajú 

finančné prostriedky, ktoré sa obciam 

rozdeľujú a poukazujú z výnosu dane z 

príjmov!!!!! 

Objem týchto finančných prostriedkov je 

každoročne zverejnený na webovom sídle 

Ministerstva financií Slovenskej republiky.



Povinnosti obce pri  

financovaní regionálneho 

školstva



-§6 ods.12 zákona č. 596/2003 Z. z. 

Obec

1. na základe vlastného podnetu rozpisuje 
finančné prostriedky poukázané  podľa zákona 
č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve a 
nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve pre materské školy (MŠ), základné 
umelecké školy (ZUŠ), jazykové školy (JŠ) a 
školské zariadenia (ŠZ) vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti



2. na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných 
prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 
564/2004 Z. z. a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. 
poskytuje dotácie na mzdy a prevádzku 

- zriaďovateľovi cirkevnej ZUŠ, cirkevnej JŠ, 
cirkevnej MŠ, cirkevného ŠZ a

- zriaďovateľovi súkromnej ZUŠ, súkromnej 
JŠ, súkromnej MŠ a súkromného ŠZ; 

uvedení zriaďovatelia ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, ktoré sú 
zriadené na území obce, môžu požiadať obec o 
dotáciu na dieťa, poslucháča alebo žiaka do 
dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku 
takých MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ, ktorých 
zriaďovateľom môže byť aj obec alebo OÚ v 
sídle kraja



3. Obec určí všeobecne záväzným nariadením 
(VZN) pre zriaďovateľov ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ a 
ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti

• podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ,

• lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých 
bude financovať ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ okrem 
údajov podľa osobitného predpisu,



• výšku finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča 
JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ; v zariadeniach 
školského stravovania na žiaka školy, 
skutočného stravníka alebo na jedno hlavné 
jedlo alebo doplnkové jedlo a

• deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné 
prostriedky



4.  Obec pri určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, 
poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ môže 
zohľadniť podľa druhu školy alebo školského 
zariadenia

• formu organizácie výchovy a vzdelávania,

• počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom 
školských zariadení,

• počet detí, žiakov alebo poslucháčov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
v škole alebo v školskom zariadení,

• počet detí mladších ako tri roky v MŠ,



• zaradenie zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia do platových tried, pracovných 
tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá 
kreditový príplatok a jeho výšku a príplatok za 
výkon špecializovanej činnosti a jeho výšku,

• energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa 
uskutočňuje výchova a vzdelávanie,

• výšku nájmu, ak je škola alebo školské 
zariadenie umiestnené v priestoroch 
prenajatých obcou,

• potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta 
pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v MŠ alebo v ŠKD



5. Obec oznámi zriaďovateľom súkromných a 
cirkevných ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ a ZUŠ, MŠ, JŠ a 
ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

- podľa vydaného vo VZN výšku finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 
žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ; v 
zariadeniach školského stravovania na žiaka 
školy, skutočného stravníka alebo na jedno 
hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo 

- najneskôr do 31. januára príslušného 
kalendárneho roka !!!!!



6. Obec poskytne finančné prostriedky na žiaka 
súkromnej a cirkevnej ZUŠ, poslucháča 
súkromnej a cirkevnej JŠ, dieťa súkromnej a 
cirkevnej MŠ a dieťa súkromného a cirkevného 
ŠZ z finančných prostriedkov poukázaných 
podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 
% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných a 
súkromných zariadeniach školského stravovania 
finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo 
sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce



7. Obec každoročne poskytuje zriaďovateľom 
ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ a ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti 

- finančné prostriedky určené na mzdy a 
prevádzku na kalendárny rok 

- mesačne v lehote určenej vo VZN



8. Obec poskytuje finančné prostriedky na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom 
na území obce v centrách voľného času

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov 
obciam sa pre CVČ použijú údaje o počte 
obyvateľov obce od päť rokov veku do 
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na 
území obce podľa stavu k 1. januáru 
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje.



9. poskytuje finančné prostriedky na deti 
ŠKD, ktoré navštevujú základné školy 
zriadené na území obce

Podľa §6 ods. 2 písm. c)  zákona č.596/2003 
Z. z. - školské kluby detí  (ŠKD) sú 
zriaďované  už len ako súčasť základných 
škôl!!!

Na účely rozdeľovania výnosu dane z 
príjmov obciam sa pre ŠKD použijú údaje o 
počte žiakov v ŠKD z nultého až piateho 
ročníka ZŠ podľa stavu k 15. septembru 
začínajúceho školského roka



10. poskytuje finančné prostriedky na 
stravovanie 

• žiakov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

• žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby,

• žiakov ZŠ a ZŠ pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v 
zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja, ak sa 
stravujú v zariadeniach školského stravovania v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby



Rozhodujúcim je počet všetkých žiakov ZŠ a ZŠ 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami podľa stavu k 15. septembru 
začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej 
pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ak 
tieto školy nemajú na území obce zriadené 
vlastné zariadenie školského stravovania a žiaci 
sa stravujú v zariadeniach školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 

inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby



Zdroje financovania 

regionálneho školstva



Povinnosť obce  zabezpečiť financovanie 
originálnych kompetencií v školstve - ZUŠ, MŠ, 
JŠ a ŠZ v územnej pôsobnosti obce – zdroj 
finančných prostriedkov je výnos dane z príjmov, 
ktorý plynie do rozpočtu obce. 

PREDPOKLADANÝ OBJEM FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV,  ktoré dostane konkrétna 
obec do vlastných príjmov z výnosu dane z 
príjmov sa nevypočíta ako 40% podiel z výnosu 
dane z príjmov.... ide o sumu, ktorá platí za celé 
Slovensko a využíva sa pri výpočte 
predpokladanej hodnoty jednotkového 
koeficientu (prognózovaná ročná suma 
pripadajúca na jedného prepočítaného žiaka, 
dieťa, poslucháča)



PREDPOKLADANÁ HODNOTA 

JEDNOTKOVÉHO KOEFICIENTU

Na jej výpočet sú potrebné údaje:

• prepočítaný počet žiakov v ZUŠ, poslucháčov v 

JŠ a detí v MŠ a ŠZ  podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka  za celú SR

• predpokladaný podiel obcí na výnose dane z 

príjmov  za celú SR – údaj zverejnený na webovom 

sídle MF SR – „Východiskové štatistické údaje a 

podiel obcí na výnose dane z príjmov ...“



„Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na 

výnose dane z príjmov ...“

- v tabuľkovom formáte s údajmi za SR celkom a za 

každú obec:

• Kód obce 

• Obec 

• Počet obyv. k 1.1.2019

• Počet obyv. 62+ k 1.1.2019

• PPŽ spolu osoby prepočítaný

z toho: PPŽ neštátne, ZUŠ a školské zariadenia

• Rok 2020 celkom vr. zúčtovania za rok 2019 v Eur



„Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na 

výnose dane z príjmov ...“

• Výnos dane pre rok 2020 - 2 255 100 000 €

• Výnos dane pre rok 2020 - prognóza apríl 2020 

– 2 101 568 000 €

• PPŽ spolu osoby prepočítaný: 9 466 459,30



Predpokladaná hodnota jednotkového 

koeficientu sa vypočíta nasledovne: 

0,40 x predpokladaný podiel obcí na výnose 

dane z príjmov za SR

_______________________________________

prepočítaný počet žiakov v ZUŠ, poslucháčov 

v JŠ a detí v MŠ a ŠZ  podľa stavu k 15.9. 

začínajúceho školského roka za SR



PREPOČÍTANÝ POČET ŽIAKOV V ZUŠ, 

POSLUCHÁČOV V JŠ A DETÍ V MŠ A ŠZ 

Prepočítaný počet žiakov v ZUŠ, poslucháčov v 

JŠ a detí v MŠ a ŠZ sa vypočíta tak, že každý 

žiak, každý poslucháč a každé dieťa sa prepočíta 

príslušným koeficientom podľa tabuľky č. 1 

prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve - Koeficienty ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ pre 

jednotlivé kategórie ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, koeficient na 

záujmové vzdelávanie, koeficient na stravovanie a 

koeficient na správu školských objektov



Výška koeficientu uvedeného v prílohe č. 3 
nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve je diferencovaná v závislosti od 
kritérií ako napr.:

• formy vzdelávania, ak  ide o základnú 
umeleckú školu,

• kategórie stravníka, ak ide o zariadenie 
školského stravovania,

• počtu detí, ak ide o materskú školu.



Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu 

pre príslušný kalendárny rok závisí  

- od predpokladanej výšky výnosu dane z príjmov 

za SR 

- od prepočítaného počtu žiakov v ZUŠ, 

poslucháčov v JŠ a detí v MŠ a ŠZ  podľa stavu 

k 15.septembru začínajúceho školského roka za 

SR. 

... ak sa zmení výška výnosu dane z príjmov ... 

zmení sa aj predpokladaná hodnota jednotkového 

koeficientu 

!!!!! Predpokladaná hodnota jednotkového 

koeficientu je rovnaká pre každú obec



PREDPOKLADANÝ OBJEM FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV,  ktoré dostane konkrétna 

obec do vlastných príjmov z výnosu dane z 

príjmov sa vypočíta na základe  výpočtu:

Prepočítaný počet žiakov ZUŠ, detí MŠ a ŠZ a 

poslucháčov JŠ k 15.septembru začínajúceho 

školského roka v územnej pôsobnosti obce  

x 

Predpokladaná hodnota jednotkového 

koeficientu



U konkrétnej obce predpokladaný objem 

finančných prostriedkov teda závisí 

- od prepočítaného počtu žiakov ZUŠ, detí MŠ 

a ŠZ, poslucháčov JŠ v územnej pôsobnosti 

obce k 15. septembru začínajúceho školského 

roka a 

- od predpokladanej hodnoty jednotkového 

koeficientu, ktorá je rovnaká pre každú obec

(pre rok 2020 = 95,28 

po prognóze – pokles na 88,80)



Predpokladaný objem finančných prostriedkov,  

ktoré dostane konkrétna obec z výnosu dane z 

príjmov tvorí vlastné príjmy rozpočtu obce !!!!!!

V rozhodovaní o použití týchto finančných 

prostriedkov je obec autonómna - ide o jej 

vlastné príjmy, o ktorých  rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo prostredníctvom výšky finančných 

prostriedkov  vo VZN a pre svoje školy a školské 

zariadenia aj prostredníctvom schváleného 

rozpočtu obce.

Obecné zastupiteľstvo ako orgán obce je pri 

rozhodovaní viazané len zákonom č. 596/2003 Z. 

z. a VZN.



Všeobecne záväzné 

nariadenie obce – dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení



Obec 

Podľa §6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. určí VZN
pre neverejných zriaďovateľov  a ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

• podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ,

• lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých 
bude financovať ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, okrem údajov 
podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 
č.597/2003 Z. z. 

• výšku finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, 
dieťa MŠ alebo ŠZ; v zariadeniach školského 
stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka 
alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a

• deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné 
prostriedky



Obec pri vydávaní VZN postupuje podľa § 6 
zákona č. 369/1990 b. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

Návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné 
zastupiteľstvo, obec musí zverejniť zákonným 
spôsobom. 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 
najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom 
úrade. 



Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 
nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak 
nie sú zdôvodnené. 

Pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 
VZN sa musí uskutočniť vyhodnotenie 
pripomienok a to sa musí predložiť poslancom v 
písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva. 



Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah 
pripomienky, údaje o tom, kto predložil 
pripomienku, ktorým pripomienkam sa 
vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 

VZN sa musí vyhlásiť - vyhlásenie sa vykoná 
vyvesením VZN na úradnej tabuli v obci 
najmenej na 15 dní. 

Účinnosť nadobúda VZN pätnástym dňom od 
vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší 
začiatok účinnosti. 

Vyvesenie VZN na úradnej tabuli v obci je 
podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa VZN 
zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.



Zníženie resp. zvýšenie výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku najmä v 
závislosti od objemu finančných prostriedkov 
poskytnutých obci z výnosu dane je možné 
vykonať len zmenou VZN.

!!!!! Zmena výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku musí byť vykonaná zmenou 
VZN 

Zmenu VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 
NIE starosta



Postup musí obec  dodržať aj pri zmene VZN, 
t. j. pri vydávaní VZN, ktorým sa mení už 
platné a účinné VZN. 

VZN nemožno zmeniť len jednoduchým 
uznesením obecného zastupiteľstva, ale zmena 
musí byť vykonaná formou vydania VZN. 

Aj pri zmene VZN musí byť dodržaný 
zákonný postup pri jeho príprave, zverejnení 
návrhu VZN, pripomienkovaní návrhu VZN, 
schválenia 3/5 väčšinou prítomných poslancov 
a následne vyhlásenia a vyvesenia VZN. 



VZOR

Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 
dieťa,  žiaka a poslucháča v základnej umeleckej 
škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom 

zariadení

Obecné zastupiteľstvo obce ____________ podľa §
6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 



§ 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl, materských škôl a školských zariadení  v územnej 
pôsobnosti obce ___________, ktorých zriaďovateľom 
je: 

a) obec, 

b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, 
alebo iná právnická osoba a fyzická osoba 

a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ 
SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky. 



Toto VZN ďalej určuje  

a) podrobnosti financovania základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 
škôl a školských zariadení (ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ ), 

b) lehotu na predloženie údajov podľa ktorých 
bude obec financovať ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, 

c) lehotu a spôsob poskytnutia finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku.



§ 2

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku podľa tohto VZN sú: 

a) ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ s právnou subjektivitou v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

b) obec za MŠ a ŠZ  bez právnej subjektivity,

c) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť 
alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako 
zriaďovateľ ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, ktoré majú sídlo na 
území obce, ak o dotáciu požiada.



§ 3

Výška finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča v ZUŠ, MŠ, 
JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je 
určená v prílohe č.1 tohto VZN.



2. Výška finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča v ZUŠ, MŠ, 
JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe 
č. 2 tohto VZN.

3. Výška finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku je stanovená jednou sumou na jedno 

dieťa, jedného žiaka  a jedného poslucháča v ZUŠ, 
MŠ, JŠ a ŠZ podľa jednotlivých škôl a jednotlivých 
školských zariadení.



4. Ročná výška finančných prostriedkov pre ZUŠ, 
MŠ, JŠ a ŠZ sa určí ako súčin výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa, 
jedného žiaka  a jedného poslucháča  v ZUŠ, MŠ, JŠ 
a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a v 
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 
a fyzickej osoby určená v prílohách č. 1 a č. 2 tohto 
VZN a počtu detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 
15. septembru začínajúceho školského roka, 
uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 
40-01.



Určenie výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča 
v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ môže byť súčasťou 
normatívneho textu VZN alebo si obec môže 
určiť konkrétnu výšku finančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku v prílohe VZN.

Pri stanovení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča 
v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ obec môže vychádzať z 
predpokladaného celého objemu finančných 
prostriedkov z výnosu dane z príjmov 
vypočítaných na základe skutočnosti, že obec 
má prepočítaný počet žiakov, detí a poslucháčov 
škôl a školských zariadení: 



Prepočítaný počet žiakov, detí a poslucháčov škôl 
a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce  

x 

predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu  

= 

predpokladaný objem finančných prostriedkov, 
ktoré dostane obec do vlastných príjmov z výnosu 

dane z príjmov



Prepočítaný počet  žiakov, detí a poslucháčov  
škôl a  školských zariadení na určenie podielu 
výnosu dane z príjmov sa vypočíta tak, že každý 
žiak, dieťa a poslucháč sa prepočíta príslušným 
koeficientom podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 3 
nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve 

!!!!! Objem finančných prostriedkov z výnosu 
dane z príjmov vypočítaných na základe 
skutočnosti, že obec má prepočítaný počet 
žiakov, detí a poslucháčov škôl a školských 
zariadení je u jednotlivých obcí rozličný 
(pretože obce majú rozličný prepočítaný počet 
žiakov, detí a poslucháčov škôl a školských 
zariadení). 



V súlade s § 6 ods. 12 písm. h) zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve obec môže pri určení 
výšky finančných prostriedkov zohľadniť 
podľa druhu školy alebo školského zariadenia:

• formu organizácie výchovy a vzdelávania,

• počet hodín vzdelávania poskytovaných 
deťom školských zariadení,

• počet detí, žiakov alebo poslucháčov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
v škole alebo v školskom zariadení,

• počet detí mladších ako tri roky v materskej 
škole,



• zaradenie zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia do platových tried, pracovných tried a 
skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový 
príplatok a jeho výšku a príplatok za výkon 
špecializovanej činnosti a jeho výšku,

• energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa 
uskutočňuje výchova a vzdelávanie,

• výšku nájmu, ak je škola alebo školské 
zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých 
obcou,

• potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta 
pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v materskej škole alebo v 
školskom klube detí



Pri stanovení výšky finančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a 
poslucháča v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ obec môže 

vypočítať predpokladaný  objem finančných 
prostriedkov na financovanie konkrétnej 
ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v územnej pôsobnosti obce 
podľa nasledovného vzorca:



Počet žiakov alebo detí alebo poslucháčov 
konkrétnej ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v územnej pôsobnosti 
obce  k 15.septembru začínajúceho školského roka  

x  

predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu  

x  

hodnota koeficientu pre príslušnú školu alebo 
školské zariadenie  

= 

predpokladaný objem finančných prostriedkov na 
financovanie konkrétnej ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ



Obec pri výpočte vychádza 

• z  počtu žiakov, detí a poslucháčov 
konkrétnej ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v územnej 
pôsobnosti obce, 

• z hodnoty jednotkového koeficientu,

• z  hodnoty koeficientu pre príslušnú školu 
alebo školské zariadenie uvedeného v prílohe 
č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve



Výška koeficientu uvedeného v prílohe č. 3 
nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve je diferencovaná v závislosti od 
kritérií ako napr.:

• formy vzdelávania, ak  ide o základnú 
umeleckú školu,

• kategórie stravníka, ak ide o zariadenie 
školského stravovania,

• počtu detí, ak ide o materskú školu.



Obec môže určiť výšku finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, 
žiaka a poslucháča v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce

• osobitne - výpočtom konkrétnej sumy 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa, žiaka a poslucháča v ZUŠ, MŠ, JŠ a 
ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  (týmto 
spôsobom sa zohľadnia  kritériá uvedené v §
6 ods. 12 písm. h) zákona o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve), alebo

• paušálne – určí sa rovnaká suma finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, 
žiaka a poslucháča v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ.



• osobitne 

• paušálne

Počet detí Koeficient -

Nariadenie 

vlády

Hodnota 

jednotkového 

koeficientu 

Dotácia na 

1 dieťa

MŠ - 1 45 27,3 93,78 2560

MŠ - 2 20 27,3 +3,9 93,78 2926

MŠ -

súkromná

15 27,3 93,78 2414

Dotácia na 1 

dieťa

MŠ - obecná 2743

MŠ - súkromná 2414



V prípade osobitného určenia výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, 
žiaka a poslucháča v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ sa výška 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa, žiaka a poslucháča v ZUŠ, MŠ, JŠ a 
ŠZ pre zriaďovateľa, ktorým je štátom uznaná 
cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba vypočíta z 
priemernej výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča 

v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, ktorých zriaďovateľom je 
obec.



Obec poskytne finančné prostriedky na žiaka 
cirkevnej a súkromnej ZUŠ, poslucháča 
cirkevnej a súkromnej JŠ, dieťa cirkevnej a 
súkromnej MŠ, dieťa cirkevného a súkromného 
ŠZ z finančných prostriedkov poukázaných 
podľa zákona č. 564/2004 Z. z. a nariadenia vlády 
č. 668/2004 Z. z. najmenej vo výške 88 % zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, 
poslucháča JŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných a 
v súkromných zariadeniach školského 
stravovania finančné prostriedky najmenej vo 
výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a 
prevádzku na stravovanie žiaka školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce



§ 4

Účel použitia finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku

1. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu 
tarifných platov a príplatkov vyplácaných 
pedagogickým, odborným a nepedagogickým 
zamestnancom za podmienok a v rozsahu stanovenom 
osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme, zákon č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch) a na úhradu výdavkov na poistné 
hradené zamestnávateľom za pedagogických, 
odborných a nepedagogických zamestnancov. Ide o 
bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ERK kategórii 
610 – mzdy, platy ..., t. j. tarifný plat, osobné príplatky a 
riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok 
do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných 
prostriedkov. 



2. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené 
na úhradu bežných prevádzkových nákladov 
(tovarov a služieb). Ide o bežné výdavky, ktoré 
zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej 
klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby 
(cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, 
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, 
nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 –
transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, 
nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez 

účelovo určených finančných prostriedkov. 

3. Príjemca musí finančné prostriedky použiť v 
súlade so stanoveným  účelom.



Obec je povinná  vo VZN určiť  podrobnosti 
financovania ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ. 

Pri určení podrobností financovania obec 
vychádza z vlastných skúseností a je obvyklé, že  
podrobnosti financovania sú ODLIŠNÉ 

1. u obcí, ktoré majú len  ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ vo 

svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti a 

2. u obcí, ktoré majú AJ  ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a v 
zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby.



V druhom prípade obec pri určení podrobností 
financovania obvykle stanoví podrobnosti 
financovania ODLIŠNE 

- pre ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ vo svojej  
zriaďovateľskej pôsobnosti a 

- pre ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti a v zriaďovateľskej 
pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby.



§ 5

Podrobnosti financovania a lehota na 
predloženie údajov

1. Obec poskytuje finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce v rámci rozpisu 
schváleného rozpočtu obce.

2. Obec poskytuje finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku zriaďovateľovi  na základe písomnej 
žiadosti.



3. Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a 
prevádzku nasledovne:

a) ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce na ich výdavkový účet,

b) zriaďovateľovi na jeho bežný účet.

4. Zriaďovateľ je povinný poukázať pridelené 
finančné prostriedky v plnej výške na účet ZUŠ, 
MŠ, JŠ a ŠZ v lehote do 3 pracovných dní odo 
dňa ich prijatia na svoj účet.



5. Ak zriaďovateľ žiada finančné prostriedky od obce po 
prvýkrát, písomná žiadosť obsahuje:

a) právoplatné rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení 
ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ do siete škôl a školských zariadení 
SR,

b) zriaďovaciu listinu ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, 

c) číslo účtu zriaďovateľa a kópiu zmluvy o zriadení 
účtu,

d) údaje o osobe, ktorá je oprávnená konať v mene 
zriaďovateľa, 

e) zoznam detí a žiakov, ktorí na základe rozhodnutia 
riaditeľa ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ reálne navštevovali ZUŠ, 
MŠ, JŠ a ŠZ k 15. septembru začínajúceho školského 
roka, s príslušným štatistickým výkazom Škol (MŠVVŠ 
SR) 40-01.



6. Zriaďovateľ v ďalších rokoch predkladá len 
údaje uvedené v ods. 5 písm. e) tohto VZN s 
príslušným štatistickým výkazom Škol (MŠVVŠ 
SR) 40-01.

7. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými údajmi 
zriaďovateľ doručí obci v termíne do 25. 
septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné 
prostriedky poskytnúť.

8. Zriaďovateľ je povinný v prípade zmeny údajov 
uvedených v písomnej žiadosti písomne 
informovať obec o tejto zmene, a to najneskôr do 
___ kalendárnych dní odo dňa uskutočnenej 
zmeny.



Príklad č.1:

1. Výška dotácie pre MŠ, ŠKD a zariadenie 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce je určovaná počtom detí v materskej škole a 
počtom žiakov základnej školy na základe zberu 
údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-
01 k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre 
pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v 
aktuálnom kalendárnom roku. 

2. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov 
započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo 
školského zariadenia na základe rozhodnutia 
riaditeľa školy alebo riaditeľa školského 
zariadenia.



Príklad č.2:

Školy a školské zariadenie s právnou subjektivitou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zriaďovatelia 
súkromných a cirkevných škôl a školských 
zariadení sú povinní štvrťročne obci predložiť :

1. zoznam detí/žiakov/dospelých, ktorí na základe 
rozhodnutia riaditeľa školy a školského zariadenia 
reálne navštevovali :

a) ZUŠ v členení na individuálnu a skupinovú  
formu vyučovania

• do 15 rokov

• od 15 do 25 rokov

• nad 25 rokov



b) ŠKD

c) CVČ v členení podľa trvalého pobytu na území obce 
a  mimo územia obce

• deti MŠ v CVČ

• žiaci ZŠ v CVČ

• žiaci SŠ v CVČ

• študenti VŠ v CVČ

• zárobkovo činné osoby v CVČ

• ostatné osoby s príjmom podľa zákona o sociálnom 
poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších 
predpisov v CVČ

2. štatistický Výkaz o práci v školstve – Škol (MŠVVŠ 
SR) 1-04



Príklad č. 3:

Počtom detí, žiakov MŠ, MŠ, ktorá je súčasťou ZŠ, ŠKD 
detí pri ZŠ, ZUŠ, zariadenia školského stravovania pre 
žiakov ZŠ, rozhodným pre pridelenie finančných 
prostriedkov  na mzdy a prevádzku v kalendárnom roku, 
je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie 
vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 
alebo údajmi poskytnutými priamym vložením do 
Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov alebo 
synchronizáciou údajov s údajmi v tomto registri. 

V školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo 
náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo 
fyzická osoba sa do výkonových ukazovateľov 
rozhodných na pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v 
kalendárnom roku započítava ich počet len do 15 rokov 
veku žiaka. 



Rozhodným počtom je počet:

a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej 
forme vzdelávania a v skupinovej forme 
vzdelávania od piatich rokov veku najdlhšie do 
dovŕšenia 25. roku veku podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v 
cirkevných školách a v súkromných školách žiakov 
do 15 rokov veku,

b) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, 



c) žiakov v školských kluboch detí z nultého až 
piateho ročníka vrátane prípravného ročníka 
základnej školy podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka,

d) všetkých žiakov základných škôl, podľa stavu k 
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby zriadených 
na území obce; v cirkevných a súkromných školách 
žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,



Pokiaľ ide o ustanovenie lehoty na predloženie 
údajov, podľa ktorých bude obec financovať 
ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ (okrem údajov podľa 

osobitného predpisu, t. j. podľa § 7a zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení) je to 
opäť na slobodnom rozhodnutí obce. V 
aplikačnej praxi je obvyklé, že sa ustanovená 
lehota predloženia údajov zhoduje s lehotou 

ustanovenou v § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení.



§ 6

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých 
zriaďovateľom

1. Zriaďovateľ je povinný vykonať vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov vždy 
štvrťročne k ____ dňu nasledujúceho mesiaca po 
skončení kalendárneho štvrťroka, štvrtý štvrťrok 
kalendárneho roka vykoná vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov do 
____________. 

2. V prípade, že finančné prostriedky nebudú do 
konca príslušného rozpočtového roka vyčerpané, je 
zriaďovateľ povinný nevyčerpanú časť finančných 
prostriedkov vrátiť späť na účet obce do 31. 12. 
kalendárneho roka.



3. Ak zriaďovateľ ukončí svoju činnosť v 
priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať 
poskytnuté finančné prostriedky najneskôr v 
lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
termíne aj poukázať nevyčerpané finančné 
prostriedky na účet obce. 

4. Nedodržanie podmienok uvedených v §6 ods.  
1 až 3 tohto VZN sa považuje za nedodržanie 
pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné 
prostriedky poskytnuté



§ 7

Termín a spôsob poskytnutia finančných 
prostriedkov

Obec poskytne príjemcovi finančné prostriedky 
mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr 
do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 
25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň 
pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté 
prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.



Obec

- oznamuje neverejným zriaďovateľom a ZUŠ, 
MŠ, JŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na 
kalendárny rok najneskôr do 31. januára 
príslušného kalendárneho roka – ide o 
povinnosť obce !!!!!

- každoročne poskytuje finančné prostriedky 
neverejným zriaďovateľom a ZUŠ, MŠ, JŠ a 
ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 
kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo 
VZN – lehota musí byť určená!!!!!



§ 8

Kontrola použitia dotácie

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s 
finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto 
VZN vykonáva poskytovateľ a ostatné oprávnené 
orgány.

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a 
školského zariadenia je povinný predložiť všetky 
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, 
účelné a účinné vynaloženie pridelených 
finančných prostriedkov. 



Obec vykonáva 

- kontrolu údajov poskytnutých neverejným 
zriaďovateľom a ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých 
postupuje obec pri financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ  
okrem údajov podľa §7a zákona č.597/2003 Z. z.

- finančnú kontrolu na mieste na úseku 
hospodárenia s finančnými prostriedkami 
pridelenými zo ŠR, zo všeobecného rozpočtu EÚ, s 
materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v 
správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich 
využitia

- vykonáva finančnú kontrolu na úseku 
hospodárenia s finančnými prostriedkami na mzdy a 
prevádzku a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich 
využitia



§9

Spoločné ustanovenia

Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa,  žiaka a poslucháča v 
základnej umeleckej škole, jazykovej škole, 
materskej škole a školskom zariadení sa uskutoční 
len zmenou VZN.

Obec je oprávnená vykonávať zmeny VZN v 
priebehu rozpočtového roka. 



§ 10

Záverečné ustanovenia

1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v 
______________ uznesením číslo ____/_____ zo dňa 
__________.

2. VZN nadobúda účinnosť 1. januára ________.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší 
VZN číslo ______ /____  zo dňa _____________.

____________________

starosta/starostka obce



FINANCOVANIE MATERSKÝCH ŠKÔL 
(MŠ)

Obec poskytuje finančné prostriedky na deti 

MŠ, zriadených na území obce

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov 
obciam sa pre MŠ použijú údaje o počte detí 
MŠ, ktoré boli uvedené vo výkaze MŠVVŠ SR 
40-01 podľa stavu k 15. septembru 
začínajúceho školského roka (bez rozdielu na 
trvalý pobyt dieťaťa)



Prepočítaný počet žiakov na určenie podielu 
výnosu dane z príjmov sa vypočíta tak, že každý 
žiak sa prepočíta príslušným koeficientom podľa 
tabuľky č. 1 prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve:

- Dieťa MŠ = 27,3

- Dieťa MŠ pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami = 68,2

- Dieťa v MŠ pri zdravotníckom zariadení = 40,9



Predpokladaný objem finančných prostriedkov 
na financovanie MŠ 

– 1.spôsob:

Prepočítaný počet detí v MŠ podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka

x 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu

- prepočítaný počet žiakov = 100 detí x 27,3 = 2730.

- hodnota koeficientu = 95,28 €, obec dostane v 
roku 2020 do vlastných príjmov z výnosu dane 273 
x 95,28 € = 260 114,4 €.



– 2.spôsob:

Koeficient potenciálneho žiaka 

x 

počet detí  v MŠ podľa stavu k 15. septembru 
začínajúceho školského roka

- Koeficient je 27,3 x 95,28€ = 2 601,144 € x 100 
žiakov v MŠ =  260 114,4 €

!!!! Nejde o záväznú sumu; obec môže prideliť na 
financovanie MŠ inú ako vypočítanú sumu .... .... 
ide o originálnu kompetenciu obce a o pridelených 
finančných prostriedkoch rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie 
určenej vo VZN



Ak je v MŠ menej detí ako 25, tak k 
základnému koeficientu pre MŠ (27,3) 
pripočítavame hodnoty podľa počtu detí 

podľa tabuľky v nariadení vlády – zvýšenie 
základného koeficientu je o hodnoty 

- od 15 pri počte detí 12 v MŠ

- do 0,5 pri počte detí 25

Čím sa počet detí MŠ blíži k 25, tým zvýšenie 
základného koeficientu klesá



FINANCOVANIE CENTIER VOĽNÉHO 
ČASU (CVČ)

Obec poskytuje finančné prostriedky na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým 
pobytom na území obce v centrách voľného 
času; v cirkevných centrách voľného času a v 
súkromných centrách voľného času na deti 
do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým 
pobytom na území obce 



Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov 
obciam sa pre CVČ použijú údaje o počte 
obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 
15 rokov veku (detí/žiakov) s trvalým pobytom 
na území obce podľa stavu k 1. januáru 
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje.

Prepočítaný počet detí/žiakov na určenie podielu 
výnosu dane z príjmov sa vypočíta tak, že každé 
dieťa/žiak sa prepočíta príslušným koeficientom 
podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 3 nariadenia vlády 
SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve 

- Na záujmové vzdelávanie detí v CVČ = 1,1



Predpokladaný objem finančných prostriedkov 
na financovanie CVČ: 

– 1.spôsob výpočtu:

Prepočítaný počet detí/žiakov 

x 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu

- prepočítaný počet detí = 50 detí x 1,1 = 55.

- hodnota koeficientu = 95,28 €, obec dostane v 
roku 2020 do vlastných príjmov z výnosu dane 55 x 
95,28 € = 5 240,40€.



– 2.spôsob výpočtu:

Koeficient potenciálneho dieťaťa/žiaka 

x 

počet detí/žiakov 

Koeficient je 1,1 x 95,28 € = 104,81  € x 50 = 5157,9 €

!!!! Nejde o záväznú sumu; obec môže prideliť na 
financovanie CVČ inú ako vypočítanú sumu .... ide o 
originálnu kompetenciu obce a o pridelených 
finančných prostriedkoch rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie 
určenej vo VZN.



FINANCOVANIE ŠKOLSKÝCH KLUBOV 
DETÍ (ŠKD)

Obec poskytuje finančné prostriedky na deti 
ŠKD, ktoré navštevujú základné školy 
zriadené na území obce

Podľa §6 ods. 2 písm. c)  zákona č.596/2003 Z. 
z. - školské kluby detí  (ŠKD) sú zriaďované  
už len ako súčasť základných škôl!!!

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov 
obciam sa pre ŠKD použijú údaje o počte
žiakov v ŠKD z nultého až piateho ročníka ZŠ 
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho 
školského roka



Prepočítaný počet žiakov na určenie podielu 
výnosu dane z príjmov sa vypočíta tak, že každý 
žiak sa prepočíta príslušným koeficientom podľa 
tabuľky č. 1 prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve:

- Žiak ZŠ na činnosť ŠKD = 6

- Dieťa v ŠKD pri ZŠ pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane 
internátnych škôl = 13,2

- Dieťa v ŠKD pri zdravotníckom zariadení = 7,9



Predpokladaný objem finančných prostriedkov 
na financovanie ŠKD 

– 1.spôsob:

Prepočítaný počet žiakov v ŠKD z nultého až 
piateho ročníka ZŠ podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka

x 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu

- prepočítaný počet žiakov = 100 žiakov x 6 = 600.

- hodnota koeficientu = 95,28 €, obec dostane v 
roku 2020 do vlastných príjmov z výnosu dane 600 
x 95,28 € = 57 168 €.



– 2.spôsob:

Koeficient potenciálneho žiaka 

x 

počet žiakov v ŠKD z nultého až piateho ročníka ZŠ 
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského 

roka

- Koeficient je 6 x 95,28€ = 571,68 € x 100 žiakov v 
ŠKD =  57 168 €

!!!! Nejde o záväznú sumu; obec môže prideliť na 
financovanie ŠKD inú ako vypočítanú sumu .... .... 
ide o originálnu kompetenciu obce a o pridelených 
finančných prostriedkoch rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie 
určenej vo VZN



FINANCOVANIE ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO 
STRAVOVANIA (ZŠS)

Obec poskytuje finančné prostriedky na 
stravovanie 

• žiakov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

• žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby,

• žiakov ZŠ a ZŠ pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v 
zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja, ak sa 
stravujú v ZŠS zv zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby



Rozhodujúcim je počet všetkých žiakov ZŠ a ZŠ 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka v 
zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v 
sídle kraja, ak tieto školy nemajú na území obce 
zriadené vlastné ZŠS a žiaci sa stravujú v ZŠS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby



Prepočítaný počet  žiakov -potenciálnych 
stravníkov na určenie podielu výnosu dane z 
príjmov sa vypočíta tak, že každý žiak sa 

prepočíta príslušným koeficientom podľa 
tabuľky č. 1 prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve:

- Potenciálny stravník – žiak ZŠ, ZŠ pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, gymnázia, konzervatória  = 1,8

- Potenciálny stravník – žiak ZŠ internátnej, ZŠ 
internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, internátneho gymnázia, 
internátneho konzervatória = 3,6



Predpokladaný objem finančných prostriedkov 
na financovanie ZŠS – 1.spôsob:

Prepočítaný počet žiakov - potencionálnych 
stravníkov k 15.septembru začínajúceho školského 

roka 

x 

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu

- prepočítaný počet žiakov – potenciálnych 
stravníkov = 300 žiakov x 1,8 = 540.

- ak hodnote koeficientu 1 zodpovedá 95,28 €, obec 
dostane v roku 2020 do vlastných príjmov z DPFO 
540 x 95,28 € = 51 451,20 €.



– 2.spôsob:

Koeficient potenciálneho stravníka 

x 

počet žiakov v ZŠ 

- Koeficient potenciálneho stravníka je 1,8 x 95,28€ 
= 171,504 € x počet žiakov ZŠ (300) = 51 451,20 €

!!!! Nejde o záväznú sumu; obec môže prideliť na 
financovanie ZŠS inú ako vypočítanú sumu .... ide o 
originálnu kompetenciu obce a o pridelených 
finančných prostriedkoch rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie 
určenej vo VZN.



FINANCOVANIE ZÁKLADNÝCH 
UMELECKÝCH ŠKÔL (ZUŠ)

Obec poskytuje finančné prostriedky na žiakov ZUŠ, 
zriadených na území obce

Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov 
obciam sa pre MŠ použijú údaje o počte žiakov ZUŠ 
v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej 
forme vzdelávania od piatich rokov veku do 
dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka; v 
cirkevných školách a v súkromných školách žiakov 
do dovŕšenia 15 rokov veku  (údaje z výkazu
MŠVVŠ SR 40-01 podľa stavu k 15. septembru 
začínajúceho školského roka)



Prepočítaný počet žiakov na určenie podielu 
výnosu dane z príjmov sa  vypočíta tak, že každý 
žiak sa prepočíta príslušným koeficientom podľa 
tabuľky č. 1 prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve:

- Žiak ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania  = 
14,7

- Žiak ZUŠ v skupinovej  forme vzdelávania  = 
4,8



Ďakujem Vám za pozornosť

Ing. Ingrid Konečná Veverková


