
Financovanie škôl a školských zariadení 

z podielových daní v roku 2017 

 

 

pre kalendárny rok 2017 na základe východiskových údajov 

zverejnených MF SR pre výpočet podielových daní obciam 

je  

 

 hodnotový koeficient na 1 prepočítaného žiaka 

školy/školského zariadenia vo výške 78,87 €. 

 



Financovanie škôl a školských zariadení 

z podielových daní v roku 2017 
Prepočítacie koeficienty na 1 dieťa /žiaka podľa prílohy č. 

3 NV SR 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve  – tab. č. 1  

 Na činnosť školského klubu detí podľa počtu žiakov 

základnej školy                                                                1,6 

 Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej 

školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, gymnázia, konzervatória                             1,8 

 Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času  1,1 

 Na správu školských objektov podľa počtu detí MŠ a ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce                                1,5 

 Dieťa materskej školy                                                   27,3 

 

 

 

 



Financovanie škôl a školských zariadení z 

podielových daní v roku 2017 

 

Príklad výpočtu FP pre Školstvo: 

 Prepočítací koeficient na 1 dieťa MŠ podľa prílohy č. 3 

NV SR 668/2004 Z. z. – tab. č. 1 je  27,3. 

 Počet detí MŠ je 35  

 Výpočet výšky rozpočtovaných FP pre MŠ obce: 

35x27,3x78,87 = 75 360 €. 

 

 

  

 



 

 

 

Vývoj hodnotového koeficientu                

v € na 1 prepočítaného žiaka  

v jednotlivých rokoch 
 

2017   78,87 € 

 

2016/    2015/     2014/    2013/   2012/     2011/   2010 

71,10 €/66,05 €/  59,22/  58,25/  64,25/   59,52/  48,36 

 

2009/       2008/     2007     

59,67 €/  60,74 €/  57,79 

 



Financovanie škôl a školských zariadení z 

podielových daní v roku 2017 

Tab. č. 2  prílohy č. 3 NV 668/2004 

Hodnoty o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre MŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak celkový počet detí 

všetkých MŠ  zriaďovateľa nepresahuje 25  

 

 

Počet detí v materskej škole 

(materských školách) 

zriaďovateľa 

 

 

 

Zvýšenie koeficientov 

(bez ohľadu na vek dieťaťa) o 

hodnotu 

do 10 20,6 

od 11 do 15 12,6 

od 16 do 20 6,5 

od 21 do 25                          1,7 



Financovanie škôl a školských zariadení 

z podielových daní v roku 2017 

 
Tab. č. 3 prílohy č. 3 NV 668/2004 Z. z. 

Hodnoty o ktoré sa zvyšujú koeficienty na žiaka ZŠ zriadenej 

na území obce na činnosť ŠKD, ak  celkový počet žiakov v ZŠ 

nepresahuje 100 

 

 

 

 

Počet žiakov základnej 

školy  

 

 

Zvýšenie koeficientov o 

hodnotu 

do 25 4,0 

od 26 do 48 3,0 

od 49 do 100 1,0 



Zákon č. 596/2003 Z.z. – 

§ 6 ods. 12 písm. b 

Obec poskytuje z FP poukázaných v rámci 

podielových daní na základe žiadosti 

cirkevným a súkromným zriaďovateľom 

škôl a ŠZ, ktorých zriaďovateľom môže byť 

aj obec alebo Okresný  úrad dotáciu na 

dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov 

veku  na kalendárny rok. 

 



Zákon č. 596/2003 Z.z. – 

§ 6 ods. 12 písm. c 

Obec určí VZN pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov a 
ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

 1. podrobnosti financovania ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ 

 2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude 
financovať ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ okrem údajov predkladaných 
v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní...... 

 3. Výšku FP určených ma 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 

 4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne FP 



Zákon č. 596/2003 Z.z. – 

§ 6 ods. 12 písm. j 

Obec poskytne na žiaka cirkevnej a súkromnej 

školy a ŠZ  FP najmenej vo výške 88 % zo 

sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka 

školy a ŠZ v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, v 

zariadeniach školského stravovania 

cirkevných a súkromných zriaďovateľov  

   88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 


