
 

 

 

Mesto SLIAČ, Letecká 1, Sliač 96231 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ  

č. 03/2019 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA 

V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI  

MESTA SLIAČ 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli 

mesta: 
31.05.2019 

VZN schválené uznesením MsZ Sliač 

číslo: 
117/2019 

Zo dňa: 18.06.2019 

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli 

mesta: 
16.07.2019 

Účinné od:  01.09.2019 

Nahrádza VZN číslo: 28/2017 

Názov: 
O určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač 

Koniec platnosti: :  

Nahradené VZN číslo :  

názov : 
 
 



VZN č. 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač  Strana 2 z 7 

Mesto Sliač, v súlade s ustanovením § 6  zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, (ďalej len školský zákon") vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 03/2019,  

ktorým určuje výšku príspevkov pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti (ďalej len ako "VZN")  

 

Článok 1 

 §1  

Predmet úpravy 
 

1. Mesto Sliač („zriaďovateľ„) schvaľuje týmto VZN, školským a predškolským zariadeniam 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, v súlade s vyššie citovanými zákonmi, výšku 

príspevkov tretích osôb : 

a. na čiastočné refinancovanie nákladov v školách a školských zariadeniach, 

b. na spolufinancovanie režijných nákladov  

c. určuje podmienky ich úhrady v školských jedálňach, 

d. podmienky pre zníženie alebo ich odpustenie v prípade deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 

príslušného zákona. 

 

2. Zriaďovateľ určuje výšku príspevkov na čiastočné refinancovanie nákladov v týchto 

školských a predškolských zariadeniach :   

a. materských školách, 

b. školskom klube detí pri ZŠ Andreja Sládkoviča, 

c. základnej umeleckej škole, 

d. zariadeniach školského stravovania 

 

3. Tretími osobami, v zmysle bodu 1/, sú žiaci základnej školy, deti v materských školách, ich 

zákonní zástupcovia a zamestnanci zariadení uvedených v bode 2. 

 

Článok 2 

§2 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 
 

1. Zriaďovateľ, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona, určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovne : 

a. deti od 3 do 6 rokov veku            16,00  € 

b. deti do 3 rokov veku                      50,00 € 

c. za prázdninovú činnosť za dieťa podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 

v mesiaci júl a august         16,00 € 

 

2. Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý sa poplatok 

uhrádza.  
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3. Ak dieťa dovŕši 3 roky veku jeho zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov podľa § 2 ods. 1 a) od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dovŕšení veku. 

4. V prípade ak zákonný zástupca prihlási dieťa na pobyt v predškolskom zariadení aj počas prázdnin, 

nariadením určený príspevok  uhradí do 20. júna príslušného roka. 

5. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, s doloženým lekárskym potvrdením,  

môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vrátení  príspevku  v prípade, ak dieťa neabsolvovalo 

pobyt z vážnych zdravotných dôvodov, do 30. septembra príslušného roka. 

6. Ak dieťa z vážnych zdravotných alebo preukázateľných rodinných dôvodov na základe 

rozhodnutia riaditeľky materskej školy o prerušení , preruší dochádzku do materskej školy na viac 

ako 30  po sebe idúcich kalendárnych dní, môže jeho zákonný zástupca požiadať o odpustenie 

určeného príspevku. Písomnú žiadosť predkladá zriaďovateľovi materskej školy.  

7. Nariadením určený príspevok za kalendárny mesiac je potrebné zaplatiť najneskôr do 10. dňa 

bezhotovostne bankovým prevodom na známy bankový účet zriaďovateľa, poštovou poukážkou, 

alebo v nevyhnutných prípadoch aj v hotovosti, do pokladne mestského úradu. 

 

Článok 3 

§3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom 

klube detí  
 

1. Zriaďovateľ, na základe ustanovenia. § 114 ods. 6 školského zákona, určuje výšku príspevku 

jedného dieťaťa  na činnosť školského klubu detí , ktorý je súčasťou základnej školy, vo výške 

10,00 € mesačne.  

2. Nariadením určený príspevok za kalendárny mesiac je potrebné zaplatiť najneskôr do 10. dňa 

bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet školy, poštovou poukážkou alebo 

výnimočne aj v hotovosti do pokladne školy.  

3. Ak zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke v hmotnej núdzi, zriaďovateľ školy a školského   klubu detí, na základe jeho žiadosti, môže 

príspevok znížiť alebo odpustiť. 

 

Článok 4 

§ 4 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej umeleckej škole 
 

1. Zriaďovateľ, v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona, určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole nasledovne : 

 
Výška príspevku 

na jeden polrok 

školského roka v € 

a) Prípravné štúdium 

pre žiakov vo veku od 

5 do 6 rokov (bez 

nástroja/ s nástrojom) 

b) Základné štúdium 

pre žiakov základných 

a stredných škôl 

c) Štúdium pre 

dospelých – 

študenti 

do 25 rokov  

d) Štúdium pre 

dospelých – 

pracujúci 

do 25 rokov 

Hudobný odbor 30 €/55€ 55 € 60 € 70 € 

Výtvarný odbor 30 € 30 € 60 € 70 € 

Tanečný odbor 30 € 30 € 60 € 70 € 

 
2. Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak uhrádza príspevok vždy na jeden polrok daného 

školského roka v nasledovných termínoch úhrad:    

       za I. polrok  do  15. septembra (za mesiace september - január)   

       za II. polrok  do 15. februára (za mesiace február - jún) 
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       V odôvodnených prípadoch, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, 

je možné príspevok hradiť v mesačných splátkach, vždy do 10. dňa v mesiaci za daný mesiac. 

3. Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 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 predpisu. 

 

Článok 5 

Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovania  

§ 5  

Školská jedáleň  
 

1. Školská jedáleň, ako súčasť základnej školy alebo materskej školy, ktorej zriaďovateľom je Mesto 

Sliač, poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre: 

 

a. deti materských škôl, 

b.  žiakov základnej  školy, 

c.  zamestnancov škôl a školských zariadení, 

d.  fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva 

 

§ 6  

Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu 

režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni ako súčasti 

materskej školy 
 

 
Zriaďovateľ, v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona, určuje výšku príspevku, ktorý 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom, na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto: 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie  

vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade 

s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„MŠVVaŠ SR“).  

2. Dospelý stravník uhrádza príspevok za stravovanie podľa jednotne zvoleného 3.finančného pásma 

vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla pre 

vekovú kategóriu 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce: 

 

  Sumy sú uvedené v Eur Desiata Obed Olovrant SPOLU 

Materská škola  (stravníci od 2-6 rokov) 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 

Dospelá osoba              zamestnanec školy - 1,41 € - 1,41 € 

Dospelá osoba - 1,41 € - 1,41 € 

 

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje: 

b. na dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy vo výške 1,20 € za každý 

stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole 
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a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). Rozdiel medzi poskytnutou 

dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom dopláca zákonný zástupca dieťaťa. 

Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou uplatnenia dotácie 

okrem desiaty aj odobratie obeda,  

c. na dieťa vo veku 2 - 5 rokov (okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej 

školy), ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej 

príjem je najviac vo výške životného minima za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo 

(desiata, olovrant),na dieťa navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 

50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.  

4. Ak dieťaťu, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a u ktorého 

podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné (diétne) stravovanie, 

školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí, zriaďovateľ vyplatí jeho zákonnému 

zástupcovi dotáciu na jeho bankový účet za predchádzajúci mesiac, na základe evidencie 

dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

5. Prihláška na dennú návštevu je záväzná pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje 

materskú školu (telefonicky, osobne) do 12,00 hod. deň vopred neoznámi, že sa nezúčastní 

vzdelávacieho procesu v materskej škole nasledujúci deň. Vo výnimočných prípadoch, keď 

dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 8,00 hod. 

6. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 

a. Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu 

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

materskej škole paušálne čiastkou 1,00 € mesačne. 

b. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materskej školy a iných 

dospelých osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno odobraté hlavné 

jedlo - obed v školskej jedálni minimálnou sumou 1,15 €.  

c. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri zachovaní 

minimálnej sumy určí vedúca školskej jedálne na základe prepočtu režijných nákladov za 

predchádzajúci kalendárny rok so súhlasom primátora mesta. 

7. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na nákup 

potravín a na režijné náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky  

v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke hmotnej núdzi. 

8. Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov, ak ide o deti, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

9. Úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín, okrem dieťaťa, na ktoré je 

poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a úhradu režijných nákladov za 

každé dieťa materskej školy, vykonáva zákonný zástupca dieťaťa do 10. dňa daného kalendárneho 

mesiaca bezhotovostne bankovým prevodom, poštovou poukážkou, alebo v nevyhnutných 

prípadoch v hotovosti.  

10. Zamestnanci materskej školy uhrádzajú náklady za stravovanie v uvedenom termíne 

bezhotovostne. 
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§ 7 

Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu 

režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni ako súčasti 

základnej školy 
 

Zriaďovateľ, v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona, určuje výšku príspevku, ktorý 

uhrádza zákonný zástupca žiaka na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni 

takto: 

1. Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie  vo 

výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo - obed podľa vekových kategórií stravníkov v 

súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR.  

2. Dospelý stravník uhrádza príspevok za stravovanie podľa jednotne zvoleného 3.finančného pásma 

vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla pre 

vekovú kategóriu 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa §152 Zákonníka práce: 

 

Sumy sú uvedené v Eur Obed 

Základná škola   (stravníci od 6-11 rokov) 1,21 € 

Základná škola   (stravníci od 11-15 rokov) 1,30 € 

Dospelá osoba    -  zamestnanec školy 1,41 € 

Dospelá osoba 1,41 € 

 

3. V základnej škole so športovými triedami sa v školskej jedálni pripravujú jedlá pre  žiakov so 

zameraním na šport podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr vydaných  MŠVVaŠ SR. 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín na jedno jedlo - obed 

pre stravovanie športovcov podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným pásmom vydaným 

MŠVVaŠ SR: 

 

Sumy sú uvedené v Eur Obed 

Základná škola so športovými triedami   (stravníci od 6-11 rokov) 1,46 € 

Základná škola so športovými triedami (stravníci od 11-15 rokov) 1,56 € 

 

4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na každého žiaka základnej 

školy vo výške 1,20 € za každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej 

škole a súčasne odobral obed. Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou 

zvoleným finančným pásmom uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. Riaditeľ/ka školy 

rozhodne o prijatí žiaka (zápisný lístok) na stravovanie do školskej jedálne na základe 

žiadosti zákonného zástupcu . 

5. Ak žiakovi, na ktorého je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom a 

u ktorého, podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné (diétne) 

stravovanie, školská jedáleň uvedený druh stravovania nezabezpečí, zriaďovateľ vyplatí dotáciu 

zákonnému zástupcovi dieťaťa bankovým prevodom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na 

základe evidencie dochádzky žiaka do základnej školy.  

6. Ak sa dieťa z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov nemôže zúčastniť nahláseného 

vyučovania jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť ho zo stravy do 13,00 hod. deň vopred 

(telefonicky, osobne). Vo výnimočných prípadoch, keď žiak náhle ochorie, je možné ho odhlásiť aj 

ráno, do 8.00 hod. 
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7. Zriaďovateľ, v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona, určuje výšku príspevku  na 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 

a. Zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako 

súčasti základnej školy paušálne čiastkou 1,00 € mesačne.  

b. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základnej školy a iných 

dospelých osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno odobraté hlavné 

jedlo - obed v školskej jedálni pri základnej škole minimálnou sumou 1,15€. 

c. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri zachovaní 

minimálnej sumy určí vedúca školskej jedálne na základe prepočtu režijných nákladov za 

predchádzajúci kalendárny rok so súhlasom primátora mesta. 

8. Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

na nákup potravín a na režijné náklady žiakom, ktorým sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia  

§8 
 

1. Toto VZN ruší VZN mesta Sliač č. 28/2017 o určení výšky príspevku v školách a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač, schválené uznesením MsZ v Sliači č. 

288/2016, dňa 20.12.2016. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač bolo schválené dňa 18.6.2019 uznesením 

Mestského zastupiteľstva Sliač č.  117/2019.  

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač nadobúda účinnosť 1.9.2019 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Mgr. et  Mgr Ľubica Balgová 

                  primátorka mesta 

 


