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N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
  
 
schvaľuje 
 
VZN o určení výšky mesačného  príspevku v školách a školských zariadeniach v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

     V súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 obec ako 

zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení určuje svojim všeobecne záväzným nariadením 

výšku príspevku v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

V súčasnosti platné VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 10/2017, VZN č. 

5/2019, VZN č. 5/2020  neodráža zmeny za ostatné obdobie. Pre lepšiu prehľadnosť a porozumenie, 

mesto pristúpilo k zrušeniu všetkých VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom a nahrádza ho novým 

VZN. 

 

Návrh nového VZN upravuje nasledovné: 

Návrhom predkladaného VZN o určení výšky mesačného príspevku  v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom sa upraví: 

- výška mesačného  príspevku zákonného zástupcu   na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,    

- výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, 

- forma a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,  

- podmienka pri určení výšky príspevku počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v školách a 

školských zariadeniach, 

- upravia sa všetky § tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou. 

1. Dôvodmi, pre ktoré je nevyhnutné pristúpiť k zmene mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, sú najmä nasledovné skutočnosti:  

- od 01.01.2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, ktorý  zaväzuje obec  v § 28 ods. 5 určiť  výšku mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy jednotnou sumou pre všetky 

prijaté deti do materskej školy. Od 1.1.2020 prišlo k navýšeniu mzdových prostriedkov všetkých 

zamestnancov vo verejnej správe, tak aj nepedagogických zamestnancov materských a základných 

škôl + neustále zvyšovanie sa kvalifikácie (zmena kariérových stupňov a pozícií). Postupné 

zvyšovanie cien tovarov a služieb v posledných rokoch spôsobilo zvýšenie nákladov na samotnú 

prevádzku materskej školy (úhrada energií, tvorbu SF, poplatky, stravovanie zamestnancov, revízie, 

likvidácia BIO odpadu, neustále riešenie havárií). 

Pre objektívnosť : 

 

Právny 

subjekt 

počet 

detí 

prepočítaný počet 

detí koeficientom 

27,3 

rozpočet podľa 

jednotkového 

koeficientu 

95,28 

vlastné príjmy 

podľa 

VZN+režijné 

náklady 

nenormatívne 

finančné 

prostriedky – 

účelovo viazané 

(predškoláci) 

návrh 

rozpočtu  na 

rok 2021 

rozdiel 

        

MŠ 
559 15 260,70 1 454 039,50 124 965,00 28 596,00 2 068 340,00 450 740,00 

 

Podkladom pre určenie výšky mesačného  príspevku zákonného zástupcu   na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy bol aj prieskum jednotlivých príspevkov v okresných mestách. Výšku 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

navrhujeme vo výške 20,- € jednotnou sumou pre všetky prijaté deti do materskej školy. Doteraz 

stanovené príspevky neboli zriaďovateľom menené od roku 2013. 

2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni navrhujeme zvýšiť o 

0,50 € z dôvodu postupného zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré v posledných rokoch spôsobilo 

zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku školy a školského zariadenia (úhrada energií, tvorbu SF, 



revízie, odvoz a likvidácia BIO odpadu). Finančné prostriedky, ktoré sa získajú zvýšením režijných 

nákladov budú použité na prevádzkové náklady, materiálno - technické vybavenie a zabezpečenie 

chodu školských jedální.   

3. Dôvodom úpravy výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra 

voľného času je stanoviť podmienky poskytovania pravidelného záujmového vzdelávania v CVČ na 

úroveň podmienok v školách. 

Od roku 2013 došlo k podstatnej zmene financovania záujmového vzdelávania, čo spôsobilo 

neadekvátnu a náročnú  administráciu  pri zabezpečení  pravidelnej záujmovej činnosti v centre 

voľného času. Vyžaduje si to neustále zásahy a sledovanie  jednak zo strany  centra voľného času 

a jednak zo strany zriaďovateľa vo vzťahu k deťom a žiakom s trvalým pobytom mimo územia mesta 

Žiar nad Hronom. Súčasné VZN určuje výšku príspevku v centre voľného času podľa výpočtového 

vzorca. Tento výpočet súvisí s VZN obcí, v ktorých majú deti/žiaci trvalý pobyt, určujúci dotáciu na 

jedno dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre záujmové vzdelávanie v centre voľného času, čo 

spôsobuje nutný prepočet poplatku vždy k 1. januáru. Takto sa počas školského roka mení výška 

mesačného príspevku pre pravidelnú záujmovú činnosť členom, nakoľko v septembri sa prihlasujú 

a uhrádzajú príspevok, ktorý sa im v januári (v priebehu školského roka) vždy zmení. Na základe 

uvedeného navrhujeme stanoviť výšku mesačného príspevku na jednu pravidelnú záujmovú činnosť 

tak, ako je to uvedené v návrhu VZN. 

4. V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení, školský zákon 

nestanovuje podmienky neuhrádzania príspevkov v čase prerušenia vyučovania v školách a 

prerušenia prevádzky školských zariadení, okrem prerušenia príspevkovej povinnosti v materských 

školách z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl a to na základe rozhodnutia zriaďovateľa 

(podľa § 28 ods. 7 písm. b) školského zákona).  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovej stránke 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/ usmernenie vo veci určovania príspevkov, v 

zmysle kterého: „Je plne v kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, 

školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere sa pri 

vyberaní predmetných príspevkov zohľadní výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného 

hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s 

pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19. Zriaďovateľ môže prostredníctvom VZN riešiť aj 

situácie, ktoré vzniknú prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie.“  

Na základe uvedeného usmernenia navrhujeme nasledovné: Ak v čase výnimočného stavu, 

núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený zákaz prevádzky škôl a školských 

zariadení a minister školstva podľa § 150 ods.  8 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

rozhodne o mimoriadnom  prerušení školského vyučovania  v školách a prevádzky v školských 

zariadeniach na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, bez možnosti realizovať 

výchovu a vzdelávanie dištančnou formou,  mesto ako zriaďovateľ rozhodne o neuhrádzaní príspevku  

za obdobie mimoriadneho prerušenia prevádzky v školských zariadeniach.    

Nakoľko sa v školách a v školských zariadeniach výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenia 

vyučovania neuskutočňuje, nepovažujeme povinnosť uhrádzať stanovené príspevky za opodstatnené.  

5. Na základe  menenej legislatívy prijímanej na úrovni NR SR navrhujeme dať do súladu  jednotlivé § 

v navrhovanom VZN.  

Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami mestského zastupiteľstva - prerokovaný na komisii 

školstva a kultúry a normotvornej komisii. 

  

  

Zoznam preberaných právnych noriem k odkazom:  

/1 § 28 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

/2 § 28 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  



/3 § 49 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

/4 § 114 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

/5 § 116 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

/6 §4 ods.3 písm. a) – c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

/6a §4 ods.6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky  

/7 podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

/8 Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s 

účinnosťou od 01.09.2019 vydané MŠVVaŠ SR  

/9 § 140 ods.12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

/10 Vyhláška Ministerstva školstva a Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 

stravovania  

/11 novela zákona č. 209/2019 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

/12 Aplikácia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších 

predpisov – IN ÚPSVaR č. 018/2019 s účinnosťou od 1.5.2019, ktorá upravuje postup zamestnancov 

ÚPSVaR a zamestnancov ústredia s výkonom práce na úrade pri poskytovaní dotácií na podporu k 

stravovacím návykom dieťaťa a dotácií na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením. 

/13 Čl.1 ods.8 zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/208 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

M E S T O  Ž I A R  N A D  H R O N O M  
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  /2020 

 

o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad 
Hronom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. /2020 
zo dňa : 10.12.2020 
 
 
Účinné: 01.01.2021, okrem § 3 až § 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2021. 



Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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 a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len 

školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa určuje výška mesačného 

príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad 

Hronom. 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Žiar nad Hronom určuje:  

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,  

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 

škole,  

c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  

d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,  

e) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni,  

f) odpustenie alebo zníženie príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom. 

 

Čl. II. 

 

Výška mesačného príspevku  v školách a školských zariadeniach 

 

§ 2 

Materská škola 

 

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho 

programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.  

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  

 

1. Zákonný zástupca uhrádza mesačný  príspevok  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom paušálne mesačne sumou:               20,00 € 

 

2. Mesačný príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

 

3. Mesačný príspevok  sa neuhrádza za dieťa:  

 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 



4. Mesačný príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov  preukázateľným 

spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

                                                                                    

 

§ 3 

Základná umelecká škola 

 

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže 

organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných 

škôl a dospelých.  

 

1. Zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba (ďalej žiak) prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov na 

štúdium v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej – Parákovej  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žiar nad Hronom za jeden študijný odbor paušálne mesačne sumou: 

 

a)  prípravné štúdium –  individuálne     05,00 €  

         skupinové     05,00 €           

b)  základné štúdium  –     individuálne     08,00 €  

         skupinové     05,00 €  

c)  štúdium dospelých –    individuálne     12,00 €  

                skupinové     12,00 €  

d)  obligátny nástroj         02,00 € 

 

2. Žiak navštevujúci viac odborov prispeva na  čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdiom 

za každý odbor. 

 

3. Odpustenie príspevku:  

Príspevok v základnej umeleckej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa  neuhrádza, ak 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu1. 

 

§ 4 

Školský klub detí 

 

Školský klub detí  je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú 

dochádzku na základnej škole  činnosť,  podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú 

na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

 

1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pri 

základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom paušálne mesačne sumou: 

 

Príspevok v  ŠKD mesačne:                       6,00 € 

 
1 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/599/


2. Zníženie príspevku:  

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí sa na základe rozhodnutia 

zriaďovateľa  znižuje za dieťa mesačne  na:       2,00 € 

- ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1 . 

 

§ 5 

Centrum voľného času 
 

1. Centrum voľného času (ďalej len CVČ) zabezpečuje podľa výchovného programu školského 

zariadenia výchovno - vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 

30 rokov v ich voľnom čase.  

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žiar nad Hronom sa  stanovuje paušálne nasledovne: 

a) zákonný zástupca na dieťa/žiaka od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na 

území mesta Žiar nad Hronom, prispieva mesačne na  dieťa/žiaka prihlásené na každú pravidelnú 

záujmovú činnosť sumou 2,00 €,     

b) zákonný zástupca na dieťa do 5 rokov veku a na žiaka/študenta od 15 rokov veku do dovŕšenia 25 

rokov veku, s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom,   prispieva mesačne za každú 

pravidelnú záujmovú činnosť sumou 3,50 €, 

c) dospelá osoba do 30 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území mesta Žiar nad Hronom, prispieva 

mesačne za každú pravidelnú záujmovú činnosť sumou 5,00 €.  

d) zákonný zástupca na dieťa/žiaka od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku, bez trvalého pobytu 

na území mesta Žiar nad Hronom, prispieva mesačne na  dieťa/žiaka prihlásené na každú pravidelnú 

záujmovú činnosť sumou 4,00 €,     

e) zákonný zástupca na dieťa do 5 rokov veku a na žiaka/študenta od 15 rokov veku do dovŕšenia 25 

rokov veku, bez trvalého pobytu na území mesta Žiar nad Hronom,   prispieva mesačne za každú 

pravidelnú záujmovú činnosť sumou 5,00 €, 

f) dospelá osoba do 30 rokov, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Žiar nad Hronom, prispieva 

mesačne za každú pravidelnú záujmovú činnosť  sumou 6,00 €.  

g) ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času,  výška mesačného 

príspevku za jednu pravidelnú záujmovú činnosť podľa písm. a), b), d), e) je 0,00 €.  

3. Odpustenie príspevku:  

Príspevok v centre voľného času sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa  neuhrádza , ak plnoletý žiak 

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu1. 

 

§ 6 

Zariadenie školského stravovania 

 

1. Školská jedáleň sa podľa školského zákona zriaďuje na  prípravu, výdaj, konzumáciu jedál 

a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení. 

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných   výživových 

dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín 

stravníkov vydaných ministerstvom školstva.  Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, 

zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 

 
1 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/599/


Výdajná školská jedáleň (ďalej len VŠJ) sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre 

stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. 

 

2. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje: 

a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín,  

b) výšku príspevku na režijné náklady,  

c) podmienky úhrady v školskej jedálni. 

a) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín  

 

1. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni pri materskej škole:  

 

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 1. 

finančným pásmom  vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

ministerstvo školstva): 

 

Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo 

 

Detské jasle raňajky desiata obed olovrant spolu 

€ € € € € 

Deti do 3 rokov 0,41 0,34 0,80 0,23 1,78 

 

 

Materská škola                                    desiata Obed  olovrant spolu 

€ € € € 

Deti od 2 do 6 rokov 0,34 0,80 0,23 1,37 

 

Zamestnanci materskej školy a iné fyzické osoby uhrádzajú výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín ako pre vekovú kategóriu stravníkov od 

15 do 19 rokov v súlade s 1. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva: 

 

Zamestnanci materskej školy a iné fyzické osoby obed 

€ 

Finančné pásmo ako pre kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov 1,26 

 

2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni pri základných školách – bežné stravovanie:  

 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s  2. 

finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva: 

 

Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo 

 

Základná škola obed 

€ 

Žiaci od 6 do 11 rokov 1,15 

Žiaci od 11 do 15 rokov 1,23 

 

 

 



Základná škola Desiata obed spolu 

€ € € 

Žiaci od 6 do 11 rokov 0,49 1,15 1,64 

Žiaci od 11 do 15 rokov 0,53 1,23 1,76 

Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy a iné fyzické osoby uhrádzajú výšku 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín ako pre 

vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov v súlade s 2. finančným pásmom vydaným 

ministerstvom školstva: 

 

Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy a iné 

fyzické osoby 

obed 

€ 

Finančné pásmo ako pre kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov 1,33 

 

3. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni pri základnej škole – diétne stravovanie:  

 

V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia 

ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva (šetriaca diéta, bezlepková 

diéta alebo diabetická diéta).  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

v súlade s  2. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva: 

 

Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – diétne stravovanie 

 

 Obed € 

Materská škola od 2 do 6 rokov 1,02 

Základná škola od 6 do 11 rokov 1,38 

Základná škola od 11 do 15 rokov 1,48 

 

4. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni pri základnej škole – stravovanie športovcov:  

 

V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre žiakov so 

zameraním na šport podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú  

územnú oblasť vydaných ministerstvom školstva. 

 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

pre stravovanie športovcov podľa vekových kategórií v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

v súlade s 2. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva: 

 

Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo pre stravovanie športovcov  

 

 Obed € 

Základná škola od 6 do 11 rokov 1,38 

Základná škola od 11 do 15 rokov 1,48 

 

              5. Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 1, 2, 3 a 4 tohto článku sa znižuje o 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá sa poskytuje v zmysle osobitného 



predpisu2 . 

            6. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktorému je poskytovaná dotácia, uhrádza príspevok v 

plnej výške za dni, kedy dieťa bolo prihlásené na stravu  a  nevznikol  mu  nárok  na poskytnutie  

dotácie  na  podporu  výchovy k stravovacím návykom. 

            7. Zákonný zástupca žiaka, ktorému je poskytovaná dotácia,  uhrádza zálohu na 

neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu pre žiaka základnej školy vo výške 20 € pri prihlásení na 

stravovanie v súlade s vnútorným predpisom vydaným riaditeľom školy. 

 

b) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov 

 

Zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných 

nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov nasledovne: 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (aj dieťaťa a žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej 

a základnej škole paušálne čiastkou 2,00 € mesačne, ak dieťa alebo žiak  počas kalendárneho 

mesiaca odoberie minimálne jedno hlavné jedlo. 

2. Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 

skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci kalendárny rok. 

3. Zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle školského zákona môže rozhodnúť o odpustení 

príspevku na úhradu režijných nákladov ak zákonný zástupca o to požiada a  predloží doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného 

predpisu1. 

 

c) Podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

Za dieťa materskej školy a žiaka základnej školy vykonáva úhradu nákladov na stravovanie zákonný 

zástupca dieťaťa a žiaka vopred v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

Zákonný zástupca uhrádza príspevky na stravovanie a na režijné náklady podľa bodu 2 písmena a), 

b). Školská jedáleň poskytuje stravu deťom a žiakom po splnení všetkých podmienok úhrady 

v školskej jedálni určených vo VZN. 

 

Úhradu vykonáva  zákonný zástupca bezhotovostne bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo 

v nevyhnutných prípadoch v hotovosti. Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy 

a iné fyzické osoby uhrádzajú  príspevky na stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne. 

 

Ostatné podmienky úhrady príspevkov v školskej jedálni pre deti, žiakov, zamestnancov a iné fyzické 

osoby stanoví vo vnútornom predpise riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, a ktoré 

zverejní na obvyklom mieste  a na webovom sídle školy. 

 

§ 7 

Výška príspevku počas mimoriadneho prerušenia prevádzky v školách a školských 

zariadeniach 

 

1. Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje výšku mesačného príspevku počas  

mimoriadneho prerušenia prevádzky: 

 
2 zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších 

predpisov 
1 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/599/


a) príspevok  na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej – 

Parákovej, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,  

c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.  

 

2. Ak v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie bude nariadený zákaz 

prevádzky škôl a školských zariadení  podľa osobitného prepdisu3 a minister školstva podľa § 150 

ods.  8 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o mimoriadnom  prerušení 

školského vyučovania  v školách a prevádzky v školských zariadeniach na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní, bez možnosti realizovať výchovu a vzdelávanie dištančnou formou,  

mesto ako zriaďovateľ rozhodne o neuhrádzaní príspevku  za obdobie mimoriadneho prerušenia 

prevádzky v základnej umeleckej škole a školských zariadeniach.    

 

3. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, ktorý uhradil príspevok v plnej výške, bude preplatok 

o uvedený rozdiel vrátený. Spôsob vrátenia preplatku príspevku zákonnému zástupcovi určí školské 

zariadenie.  

 

Článok III 

 

 § 8 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.   /2020 zo dňa  10.12.2020  nadobúda účinnosť 01.01.2021, 

okrem § 3 až § 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2021. 

 

2. Zrušuje sa VZN č. 5/2013 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015, VZN č. 

10/2017, VZN č. 5/2019, VZN č. 5/2020.  

 

V Žiari nad Hronom, ................. 2020 

                                                            

 

 

                                                                                      Mgr. Peter Antal 

                                                                                              primátor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 § 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-24.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/#paragraf-48.odsek-4.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/


 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu 
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail:  
adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom 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 nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom  
od: 24.11.2020 
do: 09.12.2020 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Žiar nad Hronom  
od:  
do:  

 
 


