
 

 

 

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

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2019 

 

 
ktorým sa mení a dopĺňa 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 10/2017. 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. 49/2019 
zo dňa : 28.06.2019 

 

Účinné odo dňa: 01.09. 2019 



Mesto  Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov úprav a zmien a v zmysle § 6 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa 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. 
  
 

Článok I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie 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 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
Ustanovenie § 7 znie: 
 

§ 7 
Zariadenie školského stravovania 

 
1. Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove 

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

predpisov sa 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. 

 

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,  

b) výšku príspevku na režijné náklady,  

c) podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 
 
a) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
 

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 príspevok znížený 
o dotáciu 

€ € € € € 

Deti od 2 do 6 rokov 0,34 0,80 0,23 1,37 0,17  

 
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 15 – 19 ročných 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 príspevok znížený o dotáciu 

€ € 

Žiaci od 6 do 11 rokov 1,15 0 

Žiaci od 11 do 15 rokov 1,23 0,03 

 

Základná škola Desiata obed spolu príspevok znížený o dotáciu 

€ € € € 

Žiaci od 6 do 11 rokov 0,49 1,15 1,64 0,44 

Žiaci od 11 do 15 rokov 0,53 1,23 1,76 0,56 

 
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 15 – 19 ročných 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 € príspevok znížený o dotáciu € 

Materská škola od 2 do 6 rokov 1,02 0 

Základná škola od 6 do 11 rokov 1,38 0,18 

Základná škola od 11 do 15 rokov 1,48 0,28 

 
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 € príspevok znížený o dotáciu € 

Základná škola od 6 do 11 rokov 1,38 0,18 

Základná škola od 11 do 15 rokov 1,48 0,28 

 
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, ktorá bola poskytnutá škole 
v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov). 
 

6. Zákonný zástupca 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 uhrádza zálohu na neodhlásenú stravu bez nároku na dotáciu 

pre žiaka základnej školy vo výške 20 € pri prihlásení na stravovanie v súlade s vnútorným 
prepisom vydaným riaditeľom školy. 
 
 
b) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov 
 
Zriaďovateľ v zmysle § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu 
režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 
 

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 1,50 € mesačne. 

 



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 ustanovenia § 140 ods. 12 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. 
 
 
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 ktorý zverejní na obvyklom mieste  a na webovom sídle školy. 
 
 

Článok II 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením mestského  

zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 49/2019 zo dňa 28.06.2019 a nadobúda účinnosť 1. 
septembra 2019.  

 
2. Primátor mesta Žiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších 
nariadení.  

 
 
 
V Žiari nad Hronom,  02.07.2019 
 
 
 

Mgr. Peter Antal 
     primátor 

 
 
 
 
 



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: 12.06.2019 
do: 27.06.2019 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Žiar nad Hronom  
od: 02.07.2019 
do: 17.07.2019 
 


