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Dôvodová správa 

Z dôvodu legislatívnych zmien vo financovaní neštátnych škôl a školských zariadení 

predkladáme Informatívnu správu k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení, 

v ktorej sú uvedené základné zmeny a povinnosti obcí. 

 
 
 

Informatívna správa k financovaniu neštátnych škôl a školských zariadení 
 

Dňa 01.01.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zmena 

nastala z dôvodu potreby upraviť financovanie školstva tak, aby bola 

rešpektovaná  autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s 

platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež  zriaďovateľov súkromných škôl 

a školských zariadení.  

Zmena financovania súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl 

a školských zariadení odstránila nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl 

v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obcí a samosprávnych krajov pri prerozdeľovaní podielových daní. 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických osôb a právnických 

osôb (ďalej len „súkromné školy a školské zariadenia“) a štátom uznaných cirkví 

a náboženských spoločností (ďalej len „cirkevné školy a školské zariadenia“), sa budú po 

novom financovať na základe zmluvy. To znamená, že pojem „dotácia“ sa nahrádza slovami 

„finančné prostriedky“ z dôvodu, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení nemajú povahu dotácie. Ide o finančné prostriedky poskytované 

územnej samospráve zo štátneho rozpočtu prostredníctvom podielových daní (daň z príjmov 

fyzických osôb).  



Vo vzťahu k financovaniu detí, žiakov a poslucháčov niektorých súkromných škôl 

a cirkevných škôl (základné umelecké školy, jazykové školy) obcou vek „15 rokov“ sa 

zvyšuje na „25 rokov“.  

Novela zákona tak upravuje financovanie niektorých súkromných škôl a školských zariadení 

a niektorých cirkevných škôl a školských zariadení nasledovne: 

- ak ide o základné umelecké školy, vo všeobecnosti bez ohľadu na vek (do 25 rokov), 

finančné prostriedky na mzdy a prevádzku bude poskytovať obec, 

- ak ide o materské školy, vo všeobecnosti bez ohľadu na vek  bude finančné prostriedky na 

mzdy a prevádzku poskytovať obec, 

- ak ide o jazykové školy, tieto budú vo všeobecnosti financované do 25 rokov veku, pričom  

a) jazykovým školám, ktoré sa zriaďujú pri základných školách, bude finančné 

prostriedky na mzdy a prevádzku poskytovať obec a  

b) ostatným jazykovým školám bude finančné prostriedky na mzdy a prevádzku poskytovať 

samosprávny kraj, 

- ak ide o školské zariadenia, tieto 

a) do 15 rokov bude finančné prostriedky na mzdy a prevádzku poskytovať obec, ak ide 

o školské zariadenia, ktoré môžu byť zriadené obcou,  

b) do 25 rokov bude poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku samosprávny 

kraj, ak ide o školské zariadenia, ktoré môžu byť zriadené samosprávnym krajom, pričom 

v osobitných prípadoch tých škôl a školských zariadení, ktorým môže poskytovať 

finančné prostriedky aj obec podľa § 6 ods. 12 písm. b) návrhu zákona, budú financované 

tieto školské zariadenia len obcou, 

c) nad 15 rokov bude poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku samosprávny 

kraj, ak ide o zariadenia školského stravovania, školský internát a také školského 

zariadenia, ktorého zriaďovateľom môže byť aj regionálny úrad (najmä ŠVZ a ŠZ pre deti 

so ŠVVP) – toto delenie má význam aj z hľadiska rozdelenia financovania podľa kritéria 

veku pri niektorých školských zariadeniach (z dôvodu predchádzania možnej duplicity 

financovania oboma subjektmi, t. j. odstránenia možnosti požiadania o finančné 

prostriedky na mzdy a prevádzku príslušným subjektom aj obec aj samosprávny kraj).  

Finančné prostriedky budú obcami zriaďovateľom súkromných škôl a školských 

zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení poskytované v objeme 100 % sumy, ktorá 

je obciam poskytovaná vo forme podielu dane z príjmov fyzických osôb určeného na základe 

prepočítaného počtu detí, poslucháčov a žiakov súkromných škôl a školských zariadení 

a cirkevných škôl a školských zariadení podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 



668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov.  

Upravil sa rozsah a spôsob poskytovania finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča vybraných škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 

12 písm. b) vo vzťahu k prechodnému obdobiu na rok 2022.  

Poskytovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku príslušných cirkevných 

škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení sa upravil tak, aby obec 

v prechodnom období na rok 2022 zohľadňovala len počet detí, žiakov a poslucháčov 

príslušných škôl a školských zariadení do dovŕšenia 15 rokov veku, t. j. počet, ktorý sa zbiera 

aj podľa súčasnej právnej úpravy, a samosprávny kraj zohľadňoval len počet detí, žiakov a 

poslucháčov príslušných škôl a školských zariadení nad 15 rokov veku. Prechodným 

ustanovením sa na rok 2022 sa upravuje aj lehota uzatvorenia zmluvy o financovaní na 31. 

január 2022. 

Zber príslušných údajov sa upravuje s ohľadom na zavedenie nového spôsobu 

financovania vybraných súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl 

a školských zariadení prostredníctvom zmluvy o financovaní tak, aby na účely jej uzatvorenia 

obec v prechodnom období na rok 2022 zohľadňovala počet detí, žiakov a poslucháčov 

príslušných škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porovnanie rokov 2021 a 2022 

 
 
Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 
 

 

Zriaďovateľ Návrh na finančné 

prostriedky pri 100 % 

so zmenami na r. 2022     

v Eur

Dotácia v sume 

97% bez ďalších 

zmien rok 2021      

v Eur

ARS STUDIO OZ  - SZUŠ 359 150 334 240

Mgr. Alica Rétiová  - SZUŠ 422 490 400 710

Mgr. Mariana Pauková - SZUŠ 90 020 76 400

Spoločnosť Heleny Madariovej, OZ - SZUŠ 442 340 412 280

ART PEGAS OZ  -   ZUŠ              125 960 137 480

Makovičky OZ –   Súkromná základná škola 42 940 37 550

E-KU Inštitút jazyk.a interkult.kom. s.r.o.  -  JŠ 8 920 8 780

Premier Class, s.r.o - JŠ 490 460

EFFETA  -   CSPP 43 230 31 830

PaedDr. Anna Baráthová, Klasov  -  CSPP 60 600 52 020

Logoškola s.r.o - ZŠ s nar. komunikačnou schopnosťou 102 980 89 400

United nation elementary school n.o.  –   Súkromná ZŠ s MŠ 273 980 252 650

SPU Nitra – Súkromná materská škola MŠ 56 590 16 700

spolu súkromné 2 029 690 1 850 500

RKC Biskupstvo Nitra 405 150 396 160

Rehoľa piaristov na Slovensku 121 830 101 460

RKC CVČ cirkevné Klokočina 105 090 62 100

RKC Chrenová 265 640 237 850 

spolu cirkevné 897 710 797 570

spolu cirkevné a súkromné 2 927 400 2 648 070



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


