Vyhodnotenie verejného pripomienkovania a pripomienok komisií Zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl,
jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja

Názov pripomienkujúceho
subjektu

Súkromná základná umelecká škola,
Ul. Aurela Stodolu, Martin

Peter Daubner, Mošovce

Ing. Milan Janík, mamažér správy
majetku, VÝVOJ Martin, a.s.

Dňa

Pripomienka /
uznesenie
komisie č.

Textácia pripomienky / textácia uznesenia komisie
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Stanovisko

19.11.2019 pripomienka

V návrhu VZN ŽSK ../2019 ZUŠ navrhuje pre individuálnu a
skupinovú formu v skupine poslucháčov nad 25 rokov veku v
rámci zabránenia likvidácie vzdelávania týchto poslucháčov
schváliť v plnom rozsahu návrh normatívov bez krátenia
dotácie.

Neakceptované.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK pristúpil k
zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na napäté verejné financie v
rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých
legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019. Nepristúpili sme k ukončeniu financovania zariadení podľa
tejto vekovej kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej
kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte školstva.

19.11.2019 pripomienka

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov CVČ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,....
Zároveň pripomienkuje výšku normatívu na člena CVČ.

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si stanoví
samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie uhrádzať. Služby, ktoré
chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK pristúpil k
zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na napäté verejné financie v
rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých
legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019. Uvedomujeme si, že hranica medzi osobami, ktoré sú bez
vlastného príjmu a tými, ktoré sú zarábajúci dospelí nie je ostrá, preto sme nepristúpili k ukončeniu financovania
zariadení podľa tejto vekovej kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb
vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte
školstva. Čo sa týka CVČ, ŽSK vzhľadom na nárast počtu žiakov v kategórii do 25 rokov o 11,2 % a tým enormný nárast
požiadavky na rozpočet ŽSK, pristúpil k zníženiu výšky normatívu na 1 osobu, pričom nedošlo k zníženiu podpory z
verejných zdrojov ŽSK na tento účel oproti roku 2019 (naopak, balík podporujúci poslucháčov samostatne zriadených
CVČ narástol oproti roku 2019 o 4,35 %).

19.11.2019 pripomienka

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov CVČ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,....
Zároveň pripomienkuje výšku normatívu na člena CVČ.

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si stanoví
samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie uhrádzať. Služby, ktoré
chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK pristúpil k
zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na napäté verejné financie v
rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých
legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019. Uvedomujeme si, že hranica medzi osobami, ktoré sú bez
vlastného príjmu a tými, ktoré sú zarábajúci dospelí nie je ostrá, preto sme nepristúpili k ukončeniu financovania
zariadení podľa tejto vekovej kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb
vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte
školstva. Čo sa týka CVČ, ŽSK vzhľadom na nárast počtu žiakov v kategórii do 25 rokov o 11,2 % a tým enormný nárast
požiadavky na rozpočet ŽSK, pristúpil k zníženiu výšky normatívu na 1 osobu, pričom nedošlo k zníženiu podpory z
verejných zdrojov ŽSK na tento účel oproti roku 2019 (naopak, balík podporujúci poslucháčov samostatne zriadených
CVČ narástol oproti roku 2019 o 4,35 %).

Poznámka

Združenie športových klubov a
oddielov Mesta Martin, Ul. ČSA 10,
Martin

Súkromné centrum voľného času
TK Deep, Mgr. Katarína
Marčeková, riaditeľka SCVČ TK
Deep, kolektív zamestnancov a
dobrovoľníkov SCVČ TK Deep

Šimček Jozef, tréner ROB
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19.11.2019 pripomienka

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov CVČ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,....

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si
stanoví samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie
uhrádzať. Služby, ktoré chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí
zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov CVČ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,....
Zároveň pripomienkuje výšku normatívu na člena CVČ.
Ďalej v návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje v Čl. X ods.
(6) zmeniť sumu, ktorej prijímateľ je povinný vedieť
preukázať držbu a zjednotiť túto sumu s hodnotou
vstupnej ceny dlhodobého hmotného majetku, ktorá je
1 700 €, prípadne jeho použitie je dlhšie ako jeden rok.

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si
stanoví samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie
uhrádzať. Služby, ktoré chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí
zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Uvedomujeme si, že hranica medzi osobami, ktoré sú bez vlastného príjmu a tými, ktoré sú zarábajúci
dospelí nie je ostrá, preto sme nepristúpili k ukončeniu financovania zariadení podľa tejto vekovej
kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej
kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte
školstva. Čo sa týka CVČ, ŽSK vzhľadom na nárast počtu žiakov v kategórii do 25 rokov o 11,2 % a tým
enormný nárast požiadavky na rozpočet ŽSK, pristúpil k zníženiu výšky normatívu na 1 osobu, pričom
nedošlo k zníženiu podpory z verejných zdrojov ŽSK na tento účel oproti roku 2019 (naopak, balík
podporujúci poslucháčov samostatne zriadených CVČ narástol oproti roku 2019 o 4,35 %).
Z dotácie ŽSK je prijímateľ oprávnený uhrádzať len bežné výdavky, ktorých obstarávacia hodnote je nižšia
ako 1 700 €. Danú pripomienku nie je možné z uvedeného dôvodu akceptovať. V uvedenom článku nie je
definované, že materiál musí prijímateľ mať v držbe 5 rokov, ale je definované, že v prípade rýchlejšieho
opotrebenia je potrebné viesť záznam o jeho vyradení.

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov CVČ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,.... a
zároveň pripomienkuje výšku normatívu na člena CVČ.

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si
stanoví samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie
uhrádzať. Služby, ktoré chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí
zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Uvedomujeme si, že hranica medzi osobami, ktoré sú bez vlastného príjmu a tými, ktoré sú zarábajúci
dospelí nie je ostrá, preto sme nepristúpili k ukončeniu financovania zariadení podľa tejto vekovej
kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej
kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte
školstva. Čo sa týka CVČ, ŽSK vzhľadom na nárast počtu žiakov v kategórii do 25 rokov o 11,2 % a tým
enormný nárast požiadavky na rozpočet ŽSK, pristúpil k zníženiu výšky normatívu na 1 osobu, pričom
nedošlo k zníženiu podpory z verejných zdrojov ŽSK na tento účel oproti roku 2019 (naopak, balík
podporujúci poslucháčov samostatne zriadených CVČ narástol oproti roku 2019 o 4,35 %).

Mgr. Lucia Bondová, Benkova 6,
Martin, riaditeľka SZUŠ, Michaelliho
6, Martin

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.,
Demänovská 150, Liptovký Mikuláš,
Súkromná ZUŠ, Hradná 340,
Liptovský Mikuláš

Asociácia pracovníkov
súkrommných škôl a školských
zariadení Slovenska, Mgr. art. Eva
Ohraďanová, ArtD., štatutárna
zástupkyňa ASŠŠZS

Mgr. Janka Miľanová, Pionierska 16,
Sučany
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19.11.2019 pripomienka

V návrhu VZN ŽSK .../2019 ZUŠ pripomienkuje navrhovanú
výšku normatívu pre individuálnu a skupinovú formu vzdelávania
v skupine poslucháčov nad 25 rokov veku, aby nedošlo k
ohrozeniu vzdelávania týchto poslucháčov, a to v priebehu
prebiehajúceho školského roka a schváliť normatív na žiaka nad
25 rokov veku vo výške 240 € v individuálnej forme vzdelávania
a 195 € v skupinovej forme vzdelávania.

Neakceptované. (normatív ZUŠ)
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Nepristúpili sme k ukončeniu financovania zariadení podľa tejto vekovej kategórie, len k jej obmedzeniu.
ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku, aby
mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte školstva.

V návrhu VZN ŽSK .../2019 ZUŠ pripomienkuje navrhovanú
výšku normatívu pre individuálnu a skupinovú formu vzdelávania
v skupine poslucháčov nad 25 rokov veku, aby nedošlo k
ohrozeniu vzdelávania týchto poslucháčov, a to v priebehu
prebiehajúceho školského roka a schváliť normatív na žiaka nad
25 rokov veku vo výške 240 € v individuálnej forme vzdelávania
a 195 € v skupinovej forme vzdelávania.

Neakceptované.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Nepristúpili sme k ukončeniu financovania zariadení podľa tejto vekovej kategórie, len k jej obmedzeniu.
ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku, aby
mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte školstva.

V návrhu VZN ŽSK .../2019 pripomienkuje navrhovanú
výšku normatívov pre žiakov/poslucháčov/osoby nad 25
rokov veku (v JŠ, ZUŠ, CVČ), aby nedošlo k ohrozeniu
vzdelávania týchto žiakov/ poslucháčov/osôb, a to v
priebehu prebiehajúceho školského roka a zároveň
navrhujú zmenu výšky normatívov pre jednotlivé školské
zariadenia pre žiakov/poslucháčov/osoby nad 25 rokov
veku.

Neakceptované.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Nepristúpili sme k ukončeniu financovania školských zariadení (JŠ, ZUŠ, CVČ) podľa tejto vekovej
kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej
kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte
školstva.

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov CVČ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,....
Zároveň pripomienkuje navrhovanú výšku normatívov
na člena CVČ.

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si
stanoví samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie
uhrádzať. Služby, ktoré chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí
zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Uvedomujeme si, že hranica medzi osobami, ktoré sú bez vlastného príjmu a tými, ktoré sú zarábajúci
dospelí nie je ostrá, preto sme nepristúpili k ukončeniu financovania zariadení podľa tejto vekovej
kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej
kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte
školstva. Čo sa týka CVČ, ŽSK vzhľadom na nárast počtu žiakov v kategórii do 25 rokov o 11,2 % a tým
enormný nárast požiadavky na rozpočet ŽSK, pristúpil k zníženiu výšky normatívu na 1 osobu, pričom
nedošlo k zníženiu podpory z verejných zdrojov ŽSK na tento účel oproti roku 2019 (naopak, balík
podporujúci poslucháčov samostatne zriadených CVČ narástol oproti roku 2019 o 4,35 %).

Súkromná základná umelecká škola,
M. Haľamovej 21, Martin - Ľadoveň

Ľubomír Hranec, Skanska.sk

19.11.2019 pripomienka

19.11.2019 pripomienka

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov ZUŠ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,....
Zároveň pripomienkuje výšku normatívu na žiaka v ZUŠ,
aby nedošlo k ohrozeniu vzdelávania týchto
poslucháčov, a to v priebehu prebiehajúceho školského
roka. Ďalej v návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje v Čl. X
ods. (6) zmeniť sumu, ktorej prijímateľ je povinný vedieť
preukázať držbu a zjednotiť túto sumu s hodnotou
vstupnej ceny dlhodobého hmotného majetku, ktorá je
1 700 €, prípadne jeho použitie je dlhšie ako jeden rok.

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si
stanoví samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie
uhrádzať. Služby, ktoré chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí
zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.
Z dotácie ŽSK je prijímateľ oprávnený uhrádzať len bežné výdavky, ktorých obstarávacia hodnote je nižšia
ako 1 700 €. Danú pripomienku nie je možné z uvedeného dôvodu akceptovať. V uvedenom článku nie je
definované, že materiál musí prijímateľ mať v držbe 5 rokov, ale je definované, že v prípade rýchlejšieho
opotrebenia je potrebné viesť záznam o jeho vyradení.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Nepristúpili sme k ukončeniu financovania zariadení podľa tejto vekovej kategórie, len k jej obmedzeniu.
ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku, aby
mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte školstva.

V návrhu VZN ŽSK .../2019 navrhuje doplniť Čl. X ods.
(5) o možnosť použitia dotácie na ďalšie mzdové a
prevádzkové náklady: napr. účet RÚO 527, zmena vo
formulácií štartovného, rozšírenie vstupov na rôzne typy
podujatí, školenia pre členov CVČ, ubytovacie
a stravovacie služby, náklady spojené s dobrovoľníckou
činnosťou, náklady na zmluvy na zabezpečenie odbornej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,....
Zároveň pripomienkuje výšku normatívu na člena CVČ.

Neakceptované.
V zmysle § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. je definované, že podmienky financovania si
stanoví samosprávny kraj vo VZN. Vo VZN sú jasné definované služby, ktoré môže zriaďovateľ z dotácie
uhrádzať. Služby, ktoré chce ŽSK podporovať taxatívne vymedzil vo VZN. Ostatné činnosti musí
zriaďovateľ hradiť z iných zdrojov.
ŽSK poberá z podielových daní len finančné prostriedky na vekovú skupinu žiakov od 15 – 18 rokov. ŽSK
pristúpil k zníženiu podpory osôb vo vekovej kategórii nad 25 rokov veku z rozpočtu ŽSK vzhľadom na
napäté verejné financie v rozpočte ŽSK na rok 2020 spôsobené najmä očakávaným výpadkov príjmov
rozpočtu ŽSK v dôsledku prijatých legislatívnych zmien v Národnej rade SR záverom roka 2019.
Uvedomujeme si, že hranica medzi osobami, ktoré sú bez vlastného príjmu a tými, ktoré sú zarábajúci
dospelí nie je ostrá, preto sme nepristúpili k ukončeniu financovania zariadení podľa tejto vekovej
kategórie, len k jej obmedzeniu. ŽSK rozhodol v zníženej miere podporovať aktivity osôb vo vekovej
kategórii nad 25 rokov veku, aby mohol viac finančných prostriedkov alokovať do iných oblastí v rezorte
školstva. Čo sa týka CVČ, ŽSK vzhľadom na nárast počtu žiakov v kategórii do 25 rokov o 11,2 % a tým
enormný nárast požiadavky na rozpočet ŽSK, pristúpil k zníženiu výšky normatívu na 1 osobu, pričom
nedošlo k zníženiu podpory z verejných zdrojov ŽSK na tento účel oproti roku 2019 (naopak, balík
podporujúci poslucháčov samostatne zriadených CVČ narástol oproti roku 2019 o 4,35 %).

