
 

 

   
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 561  

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území  mesta 

Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré 

navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického 

asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 

materskej škole a školskom klube detí na rok 2021 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle článku 

67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods.  1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12, písm. b) až l) 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ustanoveniami zákona 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 

a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta 

Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2021.  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje 

• podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení zriadených na území mesta Trnava, 

• výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na: 

- žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského 

zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava, 

- dieťa cirkevnej materskej školy a dieťa/žiaka cirkevného školského zariadenia 

zriadeného na území mesta Trnava, ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, 

- žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa súkromnej materskej školy 

a dieťa/žiaka súkromného školského zariadenia zriadeného na území mesta 

Trnava, ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 
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• výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré 

navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava.  

• výšku dotácie na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí, ktorých zriaďovateľom 

je mesto Trnava. 

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú tieto školy a školské zariadenia: 

 

(1) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava:   

 

a) Materské školy a školské jedálne bez právnej subjektivity  (ďalej len „MŠ“) 

▪ Materská škola, Hodžova 40 

▪ Materská škola, T. Tekela 1 

▪ Materská škola, V jame 27 

▪ Materská škola, Vajanského 3 

 

b) Základné školy s materskými školami ako právne subjekty (ďalej len  „ZŠ s MŠ“) 

▪ Základná škola s materskou školou,  A. Kubinu 34 (Materská škola, školský klub detí  

a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,  A. Kubinu 34) 

▪ Základná škola s materskou školou, Atómová 1 (Materská škola, školský klub detí  

a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,  Atómová 1) 

▪ Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27(Materská škola, školský klub 

detí  pri ZŠ s MŠ, Ulica Jána Bottu  27) 

▪ Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21(Materská škola, školský 

klub detí  a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica Maxima Gorkého 21) 

▪ Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29(Materská škola, školský klub 

detí  a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica Ivana Krasku 29) 

▪ Základná škola s materskou školou,  Kornela Mahra 11 (Materská škola, školský klub 

detí  a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11) 

▪ Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15(Materská škola, školský 

klub detí  a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15) 

▪ Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5(Materská škola, školský klub detí  

a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Spartakovská 5) 

▪ Základná škola s materskou školou, Vančurova 38(Materská škola, školský klub detí  

a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Vančurova 38) 

 

c) Základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“) 

▪ Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, Ulica Štefánikova 2 – 

skupinová a individuálna forma výuky 

▪ Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10 - skupinová a individuálna forma 

výuky 

 

d) Centrum voľného času (ďalej len „CVČ“) 

▪ Centrum voľného času Kalokagatia, V jame 3, Trnava   
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(2) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti: 

 

▪ Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11, Trnava 

▪ Cirkevná MŠ ako súčasť ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45, Trnava 

▪ Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ  A. Merici, Halenárska  45, Trnava 

▪ Školský klub detí pri ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45, Trnava 

▪ Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45, Trnava 

▪ Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Merici, Trnava - (stravovanie žiakov do 15 rokov) 

▪ Školský klub detí pri ZŠ Narnia, Mozartova 10, Trnava 

 

(3) v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby: 

 

▪ Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava - 

skupinová a individuálna forma výuky 

▪ Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava 

▪ Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1, Trnava - skupinová forma výuky 

▪ Súkromná ZUŠ, Ružindolská 3, Trnava - skupinová a individuálna forma výuky 

▪ Súkromná materská škola, Dedinská 27, Trnava-Modranka 

▪ Súkromná materská škola, Markovičova 2300/40, Trnava 

▪ Súkromná materská škola AKO U MAMY, Markovičova 1/A, Trnava 

▪ Súkromná materská škola, Limbová 3, Trnava 

▪ Súkromná školská jedáleň, Limbová 3, Trnava 

▪ Súkromný školský klub detí, Limbová 3, Trnava 

▪ Súkromné bilingválne gymnázium, Limbová 3, Trnava - (stravovanie žiakov do 15 

rokov) 

▪ Školský klub detí pri Súkromnej ZŠ,  Zavarská 9, Trnava 

▪ Súkromné Centrum detskej reči, Nám. Jozefa Herdu 1, Trnava  

▪ Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Sladovnícka 22, Trnava 

▪ Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, Trnava 

 

(4) Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je aj iná obec, na území ktorej je centrum 

voľného času zriadené a ktorá požiada o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom na území mesta Trnava  

 

(5) Prostredníctvom Základnej školy s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27 bude 

príjemcom dotácie podľa tohto VZN poskytovateľ stravy pre žiakov základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 

 

(6) Príjemcom dotácie na stravovanie žiakov Súkromnej ZŠ, Zavarská 9, Trnava 

a Cirkevnej ZŠ Narnia, Mozartova 10 bude poskytovateľ stravy a to Súkromná 

materská škola, Markovičova 2300/40, Trnava. 

 

(7) Príjemcom dotácie určenej na asistenta učiteľa budú materské školy a školské 

kluby detí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 
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Čl.3 

Výška dotácie 

Priemerná výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej 

osoby sa určuje podľa nasledujúcej tabuľky v súlade s jednotkovým koeficientom na nápočet 

podielových daní vo výške 91,47 eur: 

* Finančné prostriedky na asistenta učiteľa v rámci originálnych kompetencií nie sú 

napočítané samostatným koeficientom do podielových daní pre školstvo a teda sú plne 

financované z ostatných vlastných zdrojov mesta. 

Zriaďovateľ Kategória škôl a školských zariadení 

Výška dotácie  

na rok 2021 po 

zaokrúhlení 

 

Mesto Trnava 
podľa čl. 2 ods. 1 

Materské školy podľa písm. a)  
2 497 

Materské školy v ZŠ s MŠ podľa písm. b) 

Materské školy – dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

2 671 

Základné umelecké školy podľa písm. c)  - individuálna forma výuky 1 345 

Základné umelecké školy podľa písm. c) – skupinová forma výuky   439 

Školské kluby detí pri ZŠ s MŠ podľa písm. b) 549 

Školské jedálne pri ZŠ s MŠ podľa písm. b), ZŠ s MŠ Ulica Jána Bottu 

27 podľa článku 2 ods. 5, MŠ podľa písm. a) 
165 

Centrum voľného času podľa písm. d) 392 

Iná obec podľa čl. 2 
ods. 4 

Centra voľného času, mimo územia Trnavy 65,00 

* Mesto Trnava 

podľa čl. 2 ods. 7 

Materské školy a školské kluby detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trnava 
11 088,00 

Zriaďovateľ Kategória škôl a školských zariadení 

Výška dotácie  

na rok 2021 po 

zaokrúhlení  

 

Štátom uznaná cirkev 
alebo náboženská 

spoločnosť 

podľa čl. 2 ods. 2 

Materské školy 2 497 

Materské školy – dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
2 671 

Školské kluby detí 549 

Školské jedálne, stravovanie žiakov do 15 rokov 165 

Centrum voľného času  392 

Právnická alebo 

fyzická osoba 
podľa čl. 2 ods. 3, 

ods. 6 

Materské školy 2 497 

Základné umelecké školy – individuálna forma 1 345 

Základné umelecké školy – skupinová forma 439 

Školské kluby detí 549 

Školské jedálne podľa článku 2 ods. 3, podľa článku 2 ods. 6, 

stravovanie žiakov do 15 rokov 
165 

Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva 183 

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie 
18 
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Čl. 4 

Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl, školských 

zariadení 

 

(1)  Finančné prostriedky poskytované v rámci dotácie pre základné umelecké školy, 

materské školy a školské zariadenia, s výnimkou príspevku na pedagogického asistenta 

pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole 

a školskom klube detí, sa poukazujú Mestu Trnava podľa zákona č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba „zákon č. 564/2004 Z.z.“) a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov. 

(2)  Povinnosťou škôl a školských zariadení uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) 

a v ods. 5 tohto VZN je vypracovať Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na 

príslušný rok a dva nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť do 31. 

augusta aktuálneho kalendárneho roku zriaďovateľovi – mestu Trnava. Objem 

finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia podľa predchádzajúcej vety sa 

určuje na základe nevyhnutných potrieb finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

školy a školského zariadenia, vrátane potreby zabezpečenia pedagogického asistenta pre 

deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole 

a školskom klube detí. 

(3)  V prípade vzniku potreby zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube 

detí, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava, v priebehu kalendárneho roka, požiada 

škola písomne Mesto Trnava o dotáciu na zabezpečenie pedagogického asistenta. 

(4) Materské školy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN ako zariadenia bez 

právnej subjektivity sú bezprostrednou súčasťou rozpočtu mesta Trnava; ich bežné 

výdavky sú uhrádzané a účtované mesačne, podľa skutočnej potreby osobných 

a prevádzkových výdavkov. 

(5) Výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme výuky, na 

žiaka základnej umeleckej školy v skupinovej forme výuky, dieťa materskej školy 

a dieťa/žiaka školského zariadenia do dovŕšenia 15 rokov veku, ktorých zriaďovateľom 

je cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo súkromný zriaďovateľ sa určuje vo výške 

sumy dotácie určenej na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutej 

z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Východiskový údaj o počte detí a žiakov je uvedený v štatistickom výkaze Škôl 

(MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. 9. Uvedený výkaz predkladá zriaďovateľ školy a školského 

zariadenia do 25. septembra príslušného roku Mestu Trnava. Rozpočet neštátnych 

zriaďovateľov je následne stanovený vo vzťahu k počtu žiakov/detí/poslucháčov.   
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Čl. 5 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

(1) Dotáciu poskytne Mesto Trnava zriaďovateľovi uvedenému v článku 2 ods. 2 a 3 tohto 

VZN na základe žiadosti zriaďovateľa. 

(2) Výšku dotácie oznámi mesto zriaďovateľom podľa článku 2 ods. 2 a  3 tohto VZN 

a školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava najneskôr 

do 31.1.2021. 

(3)  Mesto Trnava poskytne dotáciu podľa tohto VZN školám a školským zariadeniam 

uvedeným v článku 2 odseku 1 písm. b) až d) a v ods. 5 tohto VZN a zriaďovateľom 

uvedeným v  článku 2 ods. 2 a 3 tohto VZN, s výnimkou dotácie na zabezpečenie 

pedagogického asistenta, mesačne, vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný 

kalendárny rok uvedenej v článku 3 tohto VZN, vždy do 28. dňa príslušného mesiaca. 

O každom poskytnutí dotácie bude prijímateľ dotácie písomne informovaný. 

 Dotácia pre materské školy uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) tohto VZN, vrátane 

dotácie na pedagogického asistenta, zostáva v rozpočte Mesta Trnava na rok 2021. 

(4) V prípade vzniku potreby zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube 

detí, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava, v priebehu kalendárneho roka, poskytne 

Mesto Trnava dotáciu na zabezpečenie pedagogického asistenta školám a školským 

zariadeniam uvedeným v  článku 2 ods. 1, písm. b) a písm. d) tohto VZN, na základe 

žiadosti školy podľa článku 4 ods. 3 tohto VZN, jednorázovo vo výške alikvotnej časti 

dotácie na príslušný kalendárny rok, uvedenej v článku 3 tohto VZN, v závislosti od 

výšky úväzku a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých bude pedagogický asistent 

využívaný. 

(5) Výška finančných prostriedkov na rok 2021 pre žiadateľa podľa článku 2 ods. 4 závisí 

od počtu prijatých rozhodnutí v konkrétnom CVČ, ktoré žiadateľ predloží mestu 

Trnava. Podmienky poskytnutia dotácie budú upravené v zmluve o spolupráci 

uzatvorenej medzi mestom Trnava a žiadateľom. 

    

Čl. 6 

Účel dotácie 

(1) Prijímateľ dotácie podľa článku 2 ods. 1 písm. b) až d), ods. 2 až 5 je oprávnený použiť 

dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých 

škôl, materských škôl a školských zariadení a na zabezpečenie pedagogického asistenta 

pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole 

a školskom klube detí. Pri použití dotácie musí prijímateľ dotácie zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia. 

(2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je 

prijímateľ dotácie povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Trnava 

do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

Čl. 7 

Zúčtovanie dotácie 

Prijímateľ dotácie podľa článku 2 ods. 1 písm. b) až d), ods. 2 až 7 je povinný poskytnutú 

dotáciu zúčtovať poskytovateľovi - Mestu Trnava polročne v termíne do 15.7. príslušného 

kalendárneho roka a ročne do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roku. 
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Čl. 8 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: 

a) VZN č. 555 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava. 

 

 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 568 zo 

dňa 16.2.2021. 

(2) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť dňa 17.2.2021.  

                       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 

                                 primátor mesta Trnava 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: 16.2.2021 

 

Vyvesené dňa: 17.2.2021 

Zvesené dňa: 5.3.2021 

 


