
  

 

Schválené:   14. 12. 2020 

Vyhlásené:  16. 12. 2020  

Účinnosť:    31. 12. 2020 
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 203 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Zvolen 

  
Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene  v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 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 predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

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

predpisov sa uznieslo na tomto  všeobecne záväznom nariadení: 
 

 

I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevkov na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach (ďalej aj „príspevok/ky“), ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen a podmienky 

úhrady týchto príspevkov. 

 

Článok 2 

 Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

(1) V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen sa 

uhrádzajú tieto príspevky: 

a) príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov, ktorými sú:  

1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

2. príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole, 

b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov, ktorými sú:  

1. príspevok na činnosť školského klubu detí, 

2.   príspevok na činnosť centra voľného času, 

3. príspevok v školskej jedálni, 

c) príspevok na organizačné a materiálne zabezpečenie aktivít organizovaných školou 

alebo školským zariadením. 
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II. ČASŤ 

PRÍSPEVOK  ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Článok 3 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského 

vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie deťom spravidla od 

troch rokov veku do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. Výnimočne je možné 

poskytnúť predprimárne vzdelávanie aj deťom od dvoch rokov veku. 

(2) Organizačne sa školský rok v materských školách člení na: 

a) obdobie  plnej prevádzky od 01. septembra do 30. júna, 

b) obdobie obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny1 od 01. júla do 

31. augusta.  

(3) Zákonný zástupca dieťaťa (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný platiť príspevok za 

pobyt dieťaťa v materskej škole špecifikovaný v článku 4 a 5 tohto nariadenia materskej 

škole, do ktorej je dieťa na základe rozhodnutia prijaté bez ohľadu na to, či dieťa 

navštevuje materskú školu, do ktorej je na základe rozhodnutia prijaté alebo navštevuje 

spádovú (náhradnú) materskú školu určenú zriaďovateľom.    

 

Článok 4 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  

v období plnej prevádzky  

 

(1) Zákonný zástupca prispieva v materskej škole mesačne za dieťa sumou vo výške 23 EUR 

bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa. 

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Ak je dieťa prijaté do 

materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok 

uhrádza do termínu určenom riaditeľom školy, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bolo 

zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie. 

(2) Za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby a zákonný zástupca predloží riaditeľovi 

lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou vo 

výške    5 EUR.  

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 

v ktorom bolo predložené lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa.  

 

Článok 5 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v 

období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny 

 

(1) Za dieťa, ktoré nebude ani 1 deň počas celého obdobia letných prázdnin navštevovať 

materskú školu, prispieva zákonný zástupca sumou vo výške 5 EUR za celé obdobie 

 
1§ 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov 
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prázdnin.  

Príspevok sa uhrádza do 20. júna kalendárneho mesiaca. 

(2) Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu 1 a viac dní, 

najviac však 4 týždne, prispieva zákonný zástupca za dieťa sumou vo výške 23 EUR za 

celé obdobie prázdnin.  

Príspevok sa uhrádza do 20. júna kalendárneho mesiaca. 

(3) Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu viac ako 4 

týždne, prispieva zákonný zástupca mesačne celou sumou tak, ako je uvedené v článku 4 

v bode 1 tohto  nariadenia.  

(4) Výšku príspevku podľa bodov 1, 2, 3 tohto článku oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľ 

materskej školy, pričom pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie 

zákonného zástupcu o návšteve materskej školy v čase letných prázdnin. Zákonný 

zástupca v písomnom vyhlásení uvedie, v ktorých týždňoch počas letných prázdnin bude 

dieťa  materskú školu navštevovať.   

(5) Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto 

článku považuje každý aj začatý týždeň okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok 

alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza. 

 

Článok 6 

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

(1) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza: 

a) za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

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

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi2 alebo mu bola 

ÚPSVaR schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením,3  

c) za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu4, 

d) počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti, ak je 

nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie 

prevádzky materskej školy, ktoré neumožní dochádzku dieťaťa do materskej školy na 

viac ako 10 dní v príslušnom mesiaci.  

 

III. ČASŤ 

PRÍSPEVOK NA ŠTÚDIUM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 

 

Článok 7 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Základná umelecká škola (ďalej aj „ZUŠ“) zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie 

podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. 

 
2zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
3zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
4zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



4 

 

Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením 

povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. 

(2) Organizačne sa školský rok v základnej umeleckej škole člení na  

a) obdobie  školského vyučovania od 01. septembra do 30. júna, 

b) obdobie školských letných prázdnin od 01. júla do 31. augusta. 

(3) Čestné vyhlásenie pre zber údajov je písomné čestné vyhlásenie, ktoré poskytuje zákonný 

zástupca žiaka, plnoletý žiak (ďalej len „zákonný zástupca“) jednej základnej umeleckej 

škole na započítanie žiaka do zberu údajov v prípade, ak žiak navštevuje viac základných 

umeleckých škôl.5 

 

Článok 8 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole 

(1) Zákonný zástupca prispieva na štúdium v ZUŠ mesačne za jedno nezaopatrené dieťa6:  

a) v prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch sumou vo výške 8,00 EUR,  

b) v základnom štúdiu v hudobnom odbore sumou vo výške 13,00 EUR,  

c) v základnom štúdiu v skupinových odboroch sumou vo výške 10,00 EUR,  

d) v rozšírenom štúdiu v hudobnom odbore sumou vo výške 16,00 EUR,  

e) v rozšírenom štúdiu v skupinových odboroch sumou vo výške 13,00 EUR,  

f) v skrátenom štúdiu vo všetkých odboroch sumou vo výške 15,00 EUR.  

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok je možné uhrádzať aj súhrnne za dlhšie 

časové obdobie, ak tak určí riaditeľ vo vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste 

a na webovom sídle školy najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak je žiak 

prijatý na štúdium v ZUŠ v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa 

príspevok uhrádza vždy do termínu určenom riaditeľom školy, ktorý nasleduje po dni, 

v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium 

v ZUŠ. 

(2) Dospelá osoba do 25 rokov prispieva na štúdium v ZUŠ mesačne:  

a) v hudobnom odbore sumou vo výške 65,00 EUR,  

b) v skupinových odboroch sumou vo výške 50,00 EUR.  

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok je možné uhrádzať aj súhrnne za dlhšie 

časové obdobie, ak tak určí riaditeľ vo vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste 

a na webovom sídle školy najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak je 

dospelá osoba prijatá na štúdium v ZUŠ v priebehu školského roka, za prvý mesiac 

dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo 

dospelej osobe doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium pre dospelých v ZUŠ. 

(3) Riaditeľ určí vo vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste a na webovom sídle 

 
5 §7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 

znení neskorších predpisov   
6§ 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov   
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školy najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka výšku, termín a spôsob úhrady 

príspevku na štúdium v ZUŠ:  

a) za žiaka, ktorého zákonný zástupca poskytol čestné vyhlásenie pre zber údajov inej 

základnej umeleckej škole, maximálne však do výšky trojnásobku sumy príspevku 

stanovenom v bode 1 tohto článku, 

b) za jednu dospelú osobu nad 25 rokov. 

(4) Príspevok sa uhrádza za každý odbor základnej umeleckej školy, do ktorého bol žiak na 

základe rozhodnutia prijatý, v prípade ak žiak navštevuje v hudobnom odbore viac 

študijných zameraní, príspevok sa uhrádza za každé študijné zameranie, na ktoré bol žiak 

na základe rozhodnutia prijatý. 

(5) Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka je 01. január kalendárneho roka, ktorý 

predchádza príslušnému školskému roku. 

 

Článok 9 

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole 

(1)  Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole sa neuhrádza: 

a) ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a 

predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,7 

b) pri prerušení prevádzky základnej umeleckej školy v čase letných prázdnin, 

c) ak riaditeľ rozhodne o prerušení alebo predčasnom ukončení štúdia; v tomto prípade sa 

príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom 

bolo rozhodnutie riaditeľom vydané, 

d) počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti, ak je 

nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie 

prevádzky v základnej umeleckej škole a žiak ani jedenkrát nevyužil školou 

ponúknutú formu dištančného vzdelávania. O splnení nároku na oslobodenie 

od úhrady písomne rozhodne riaditeľ školy na základe záznamov v pedagogickej 

dokumentácii. 

 

IV. ČASŤ 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

Článok 10 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Školský klub detí (ďalej aj „ŠKD“) 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. 

 
7zákon č. 417/2013 Z. z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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(2) Organizačne sa školský rok v školskom klube detí člení na  

a) obdobie  školského vyučovania od 01. septembra do 30. júna, 

b) obdobie obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny od 01. júla do 31. 

augusta.  

 

Článok 11 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku na činnosť školského klubu detí 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí mesačne za dieťa 

sumou vo výške 9,00 EUR.  

(2) Príspevok podľa bodu 1 tohto článku sa uhrádza škole, ktorej je školský klub detí 

súčasťou. Uhrádza sa vždy do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Príspevok 

je možné uhrádzať aj  súhrnne za dlhšie časové obdobie, ak tak určí riaditeľ školy vo 

vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste v škole a na webovom sídle školy 

najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak je dieťa prijaté do ŠKD 

v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do 

termínu určenom riaditeľom školy. Termín úhrady nasleduje po dni, v ktorom bolo 

zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí. 

 

Článok 12 

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na činnosť školského klubu detí 

(1) Príspevok na činnosť ŠKD sa neuhrádza: 

a) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy, ktorej je školský 

klub súčasťou, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi8, alebo mu bola ÚPSVaR schválená dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,9  

b) pri prerušení alebo obmedzení prevádzky ŠKD v čase letných prázdnin, 

c) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa základnej školy o ukončenie 

dochádzky dieťaťa v ŠKD a riaditeľ vydá písomný súhlas s ukončením dochádzky; 

v tomto prípade sa príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po 

mesiaci, v ktorom bol písomný súhlas riaditeľom vydaný, 

d) počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti, ak je 

nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie 

prevádzky školského klubu detí, ktoré neumožní dochádzku dieťaťa do školského 

klubu detí na viac ako 10 dní v príslušnom mesiaci.  

 

 

 

 
8zákon č. 417/2013 Z.z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  
9zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



7 

 

V. ČASŤ 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU 

 

Článok 13 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Centrum voľného času (ďalej aj „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) Centrum voľného času je zariadenie s celoročnou prevádzkou a jeho činnosť sa 

organizačne člení na: 

a) pravidelnú záujmovú činnosť, 

b) ostatné činnosti.10 

 

Článok 14 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku na činnosť centra voľného času v období 

zabezpečovania pravidelnej záujmovej činnosti 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť CVČ v období zabezpečovania pravidelnej 

záujmovej činnosti mesačne za jedno nezaopatrené dieťa11  

a) s trvalým pobytom v meste Zvolen sumou vo výške 3,00 EUR,  

b) s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen sumou vo výške 5,00 EUR.  

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok je možné uhrádzať aj súhrnne za dlhšie 

časové obdobie, ak tak určí riaditeľ vo vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste 

a na webovom sídle CVČ najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak je 

dieťa prijaté do CVČ v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok 

uhrádza do termínu určenom riaditeľom školy. Termín úhrady nasleduje po dni, v ktorom 

bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí. 

(2) Dospelá osoba do 30 rokov prispieva na činnosť CVČ v období zabezpečovania 

pravidelnej záujmovej činnosti mesačne:  

a) sumou vo výške 10,00 EUR,  

b) držitelia preukazu zdravotne ťažko postihnutých a zdravotne ťažko postihnutých 

so sprievodcom sumou vo výške 3,00 EUR. 

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  Príspevok je možné uhrádzať aj súhrnne za 

dlhšie časové obdobie, ak tak určí riaditeľ vo vnútornom predpise a zverejní na webovom 

sídle CVČ najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Ak je dospelá osoba 

prijatá do CVČ v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok 

uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo dospelej osobe doručené 

rozhodnutie o prijatí. 

 
10§ 6 ods. 2 písm. b), c), d) a e) vyhlášky č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe 
11§ 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov    



8 

 

(3) Výšku, termín a spôsob úhrady mesačného príspevku v období zabezpečovania 

pravidelnej záujmovej činnosti za jednu dospelú osobu nad 30 rokov určí riaditeľ vo 

vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste a na webovom sídle CVČ najneskôr 

do 31. júla príslušného kalendárneho roka.  

(4) Dátum rozhodujúci na určenie veku osoby je 1. január kalendárneho roka, ktorý 

predchádza príslušnému školskému roku. 

 

Článok 15 

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na činnosť centra voľného času v období 

zabezpečovania pravidelnej záujmovej činnosti 

 

(1) Príspevok na činnosť centra voľného času sa neuhrádza: 

a) ak zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba o to písomne požiada a predloží 

riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke v hmotnej núdzi,12 

b) za záujmový útvar, pre ktorý zákonný zástupca dieťaťa odovzdal centru voľného času 

vzdelávací poukaz na príslušný školský rok, 

c) ak zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba písomne požiada o ukončenie 

dochádzky do centra voľného času a riaditeľ vydá písomný súhlas s ukončením 

dochádzky; v tomto prípade sa príspevok neuhrádza od prvého dňa mesiaca, ktorý 

nasleduje po mesiaci, v ktorom bol písomný súhlas riaditeľom vydaný, 

d) počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti, ak je 

nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie 

prevádzky centra voľného času, ktoré neumožní dochádzku dieťaťa do centra voľného 

času na viac ako 10 dní v príslušnom mesiaci.  

 

 

Článok 16 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku na činnosť centra voľného času spojenú so 

zabezpečovaním ostatných činností 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na ostatné činnosti, ktoré sú centrom voľného času 

organizované nepravidelne (napr. exkurzie, výlety, súťaže, tábory, odborné alebo športové 

sústredenia) sumou, ktorá tvorí súčasť príspevku na organizačné a materiálne 

zabezpečenie aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením bližšie 

špecifikovaného v článku 21 a 22 tohto nariadenia. 

(2) Výšku príspevku na ostatné činnosti CVČ stanoví riaditeľ vždy ako samostatnú položku 

príspevku na organizačné a materiálne zabezpečenie aktivít organizovaných školou alebo 

školským zariadením. Zákonný zástupca  príspevok na ostatné činnosti CVČ uhrádza 

vždy spolu s ostatnými položkami príspevku na organizačné a materiálne zabezpečenie 

aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením. 

 

 

 
12zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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VI. ČASŤ 

PRÍSPEVOK V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

 

Článok 17 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby deťom, žiakom, zamestnancom škôl a školských 

zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

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

(2) Školská jedáleň je počas školského roka v prevádzke od 01. septembra do  30. júna a po 

splnení osobitných podmienok13 môže poskytovať svoje služby aj počas školských 

prázdnin. 

 

Článok 18 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni 

(1) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady v školskej jedálni mesačne za dieťa sumou 

vo výške 3,00 EUR, a to za mesiace január až jún a september až december kalendárneho 

roka. 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

sumou vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

nasledovne: 

 

a)  

 

b)  

Stravník školskej jedálne pri 

základnej škole 

1 obed 

/ úhrada 

1 desiata 

/ úhrada 

Úhrada spolu 

obed a desiata 

€ € € 

Stravníci od 6 -11 rokov 1,21 0,52 1,73 

Stravníci od 11 -15 rokov  1,30 0,56 1,86 

Stravníci od 15 - 18/19 rokov 1,41 0,60 2,01 

 

c)  

Stravník školskej jedálne pri 

základnej škole -  športové triedy 

1 obed 

/ úhrada 

1 desiata 

/ úhrada 

Úhrada spolu 

obed a desiata 

€ € € 

Stravníci od 6 -11 rokov 1,46 0,62 2,08 

Stravníci od 11 -15 rokov  1,56 0,67 2,23 

Stravníci od 15 – 18/19 rokov 1,69 0,73 2,42 

 
13§ 140 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Stravník školskej jedálne 

pri materskej škole 

1 desiata 1 obed 1 olovrant Úhrada 

spolu 

€ € € € 

Stravníci od 2 – 6 rokov 0,38 0,90 0,26 1,54 
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(3) Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 2 tohto článku sa znižuje o dotáciu, 

ktorá je škole poskytovaná v zmysle osobitného predpisu.14 

(4) Bod 3 tohto článku sa neuplatňuje, ak zákonný zástupca dieťaťa neoznámi neprítomnosť 

dieťaťa v škole a neodobratie obeda v súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu školy 

alebo dieťa neodoberie obed. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške podľa bodu 2 tohto článku 

v termíne určenom riaditeľom školy.   

(5) Výšku a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni pre zamestnancov a iné fyzické 

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

zverejní na obvyklom mieste v škole a na webovom sídle školy najneskôr do 31. augusta 

príslušného kalendárneho roka.   

(6) Príspevok v školskej jedálni podľa bodov 1, 2 a 3 tohto článku sa uhrádza do 20. dňa 

kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou. Príspevok je možné uhrádzať aj súhrnne 

za dlhšie časové obdobie, ak tak určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní 

na obvyklom mieste v škole a na webovom sídle školy najneskôr do 31. júla príslušného 

kalendárneho roka.   

(7) Ak je dieťa prijaté na stravovanie v školskej jedálni v priebehu školského roka, za prvý 

mesiac stravovania sa príspevok uhrádza do termínu určenom riaditeľom školy, ktorý 

nasleduje po dni, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí 

dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. 

(8) Škola zverejní na obvyklom mieste v škole a na webovom sídle školy informácie o výške 

príspevku v školskej jedálni podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia a výšku dotácie 

na dieťa a deň, ktorá je škole poskytovaná v zmysle osobitného predpisu.14  

(9) V prípade, ak zákonnému zástupcovi dieťaťa vznikne nedoplatok na príspevku v školskej 

jedálni počas školského roka alebo za dobu stravovania v školskej jedálni, škola 

zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka, alebo bezodkladne po 

ukončení stravovania dieťaťa v školskej jedálni doručí písomné vyúčtovanie príspevku 

v školskej jedálni podľa bodov 1 a 2 tohto článku. Nedoplatok z vyúčtovania príspevku 

v školskej jedálni je zákonný zástupca povinný uhradiť v termíne určenom riaditeľom 

školy v písomnom vyúčtovaní.  

(10) V prípade, ak zákonnému zástupcovi dieťaťa vznikne preplatok na príspevku v školskej 

jedálni počas školského roka alebo za dobu stravovania v školskej jedálni, škola 

zákonného zástupcu dieťaťa po ukončení školského roka alebo bezodkladne po ukončení 

stravovania dieťaťa v školskej jedálni informuje prostredníctvom prostriedkov 

elektronickej komunikácie alebo iným vhodným preukázateľným spôsobom o výške 

preplatku na príspevku v školskej jedálni podľa bodov 1 a 2 tohto článku. Preplatok  z 

vyúčtovania príspevku v školskej jedálni škola vysporiada so zákonným zástupcom 

dieťaťa spôsobom  dohodnutým so zákonným zástupcom.  

 

 

 

 

 

 

 
14zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 

neskorších predpisov. 
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Článok 19 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku pre diétne stravovanie  v školskej jedálni 

 

(1) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady v školskej jedálni mesačne za dieťa 

sumou vo výške 3,00 EUR, a to za mesiace január až jún a september až december 

kalendárneho roka. 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

sumou vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

nasledovne: 

 

a)  

 

b)  

Stravník školskej jedálne pri 

základnej škole 

1 obed 1 desiata Úhrada 

spolu obed a desiata 

€ € € 

Stravníci od 6 -11 rokov 1,46 0,62 2,08 

Stravníci od 11 -15 rokov  1,56 0,67 2,23 

Stravníci od 15 - 18/19 rokov 1,69 0,73 2,42 

 

 

(3) Výška príspevku zákonného zástupcu v zmysle bodu 2 tohto článku sa znižuje o dotáciu, 

ktorá je škole poskytovaná v zmysle osobitného predpisu.15 

(4) Bod 3 tohto článku sa neuplatňuje, ak zákonný zástupca dieťaťa neoznámi neprítomnosť 

dieťaťa v škole a neodobratie obeda v súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu školy, 

alebo dieťa neodoberie obed. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške podľa bodu 2 tohto článku 

v termíne určenom riaditeľom školy.   

(5) Diétne jedlá sa môžu pripravovať pre deti, ktorých zákonný zástupca predloží riaditeľovi 

školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný 

stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre diétne stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR,16 ktoré obsahuje aj údaj 

o druhu diéty. 

(6) Podmienky poskytovania diétneho stravovania určí riaditeľ školy, ktorej je školská 

jedáleň súčasťou vo vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste v škole a na 

webovom sídle školy najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Vo 

vnútornom predpise riaditeľ školy stanoví najnižší  počet diétnych jedál, ktoré bude 

možné pripravovať v školskej jedálni.   

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

neskorších predpisov. 
16 § 140 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 

Stravník školskej jedálne 

pri materskej škole 

1 desiata 1 obed 1 olovrant Úhrada 

spolu 

€ € € € 

Stravníci od 2 – 6 rokov 0,46 1,08 0,31 1,85 
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(7) Ak sa diétne stravovanie poskytuje stravníkovi, ktorý je žiakom športovej triedy, zákonný 

zástupca uhrádza príspevok vo výške príspevku za diétne stravovanie podľa bodu 2 tohto 

článku. 

(8) Príspevok v školskej jedálni podľa bodov 1, 2 a 3 tohto článku sa uhrádza do 20. dňa 

kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou. Príspevok je možné uhrádzať aj 

súhrnne za dlhšie časové obdobie, ak tak určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise a 

zverejní na obvyklom mieste v škole a na webovom sídle školy najneskôr do 31. júla 

príslušného kalendárneho roka.   

(9) Ak je dieťa prijaté na stravovanie v školskej jedálni v priebehu školského roka, za prvý 

mesiac stravovania sa príspevok uhrádza do termínu určenom riaditeľom školy, ktorý 

nasleduje po dni, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí 

dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. 

(10) Ak školská jedáleň nepripravuje diétne jedlá17 a zákonný zástupca dieťaťa predloží 

riaditeľovi školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, potvrdenie ošetrujúceho lekára, že 

zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, škola  vyplatí zákonnému 

zástupcovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 

rozhodnutím súdu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

poskytovanú škole na základe osobitného predpisu.18 Dotácia bude vyplatená do 20. dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa malo odobrať stravu vo 

výške súčinu výšky dotácie, ktorá je škole poskytovaná na dieťa a deň v zmysle 

osobitného predpisu18 a počtu dní, v ktorých sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v škole.  

(11) Škola zverejní na viditeľnom mieste v škole a na webovom sídle školy informácie o 

výške príspevku v školskej jedálni podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia a výšku 

dotácie na dieťa a deň, ktorá je škole poskytovaná v zmysle osobitného predpisu.18 

(12) V prípade, ak zákonnému zástupcovi dieťaťa vznikne nedoplatok na príspevku v školskej 

jedálni počas školského roka alebo za dobu stravovania v školskej jedálni, škola 

zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka alebo bezodkladne po 

ukončení stravovania dieťaťa v školskej jedálni doručí písomné vyúčtovanie príspevku 

v školskej jedálni podľa bodov 1 a 2 tohto článku. Nedoplatok z vyúčtovania príspevku 

v školskej jedálni je zákonný zástupca povinný uhradiť v termíne určenom riaditeľom 

školy v písomnom vyúčtovaní.  

(13) V prípade, ak zákonnému zástupcovi dieťaťa vznikne preplatok na príspevku v školskej 

jedálni počas školského roka alebo za dobu stravovania v školskej jedálni, škola 

zákonného zástupcu dieťaťa po ukončení školského roka alebo bezodkladne po ukončení 

stravovania dieťaťa v školskej jedálni informuje prostredníctvom prostriedkov 

elektronickej komunikácie alebo iným vhodným preukázateľným spôsobom o výške 

preplatku na príspevku v školskej jedálni podľa bodov 1 a 2 tohto článku. Preplatok  z 

vyúčtovania príspevku v školskej jedálni škola vysporiada so zákonným zástupcom 

dieťaťa spôsobom  dohodnutým so zákonným zástupcom.  

 

 

 

 

 

 
17 § 140 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 
18 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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Článok 20 

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok v školskej jedálni 

 

(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa článku 18 bodu 1 

a článku 19 bodu 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa neuhrádza, ak: 

a) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi19, alebo mu bola 

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny schválená dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením20, 

 

b) počas krízovej situácie, mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti je 

nadriadeným orgánom alebo štátnym orgánom nariadené prerušenie alebo obmedzenie 

prevádzky školskej jedálne, ktoré neumožní odber, výdaj alebo distribúciu suchej 

stravy ani teplého jedla zo zariadenia školského stravovania na viac ako 10 dní 

v príslušnom mesiaci.  

 

 

VII. ČASŤ 

 PRÍSPEVOK NA ORGANIZAČNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE AKTIVÍT 

ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU ALEBO ŠKOLSKÝM ZARIADENÍM 

 

Článok 21 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Školy a školské zariadenia môžu organizovať pobyty v škole v prírode, výlety, exkurzie, 

saunovanie, športový výcvik, jazykové kurzy, tábory, sústredenia, súťaže, návštevy 

výchovných koncertov, divadelných predstavení a ďalšie aktivity21.   

 

 

Článok 22 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku na organizačné a materiálne zabezpečenie 

aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením 

 

(1) Výšku, termín a spôsob úhrady príspevku na organizačné a materiálne zabezpečenie 

aktivít organizovaných školou alebo školským zariadením (napr. dopravné, stravné, 

ubytovanie, vstupné), ktorý uhrádza zákonný zástupca za dieťa/žiaka, stanoví riaditeľ 

školy/školského zariadenia. Riaditeľ zabezpečí oboznámenie zákonných zástupcov 

s výškou príspevku.  

 

 
19 zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
20 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
21 § 28 a § 30 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, centre voľného času, 

školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, vyhláška č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole 

v znení neskorších predpisov 
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VIII. ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Článok 23 

Kontrola nariadenia 

(1) Mesto Zvolen, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je oprávnené vykonávať 

kontrolu plnenia tohto nariadenia vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktoré sú 

prijímateľom príspevkov podľa tohto nariadenia. 

 

 

Článok 24 

Záverečné ustanovenia 

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Zvolen  sa  uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo vo Zvolene dňa  14. 12. 2020 Uznesením č. 136/2020. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na 

úradnej tabuli Mesta Zvolen po jeho schválení v Mestskom zastupiteľstve vo Zvolene.  

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen vrátane jeho zmien a doplnkov. 

 

 

 

 

Ing. Lenka Balkovičová 

                                                                                             primátorka 

 

 


