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MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 
   

 

 

    

    

    

Na rokovanie  

mestského zastupiteľstva 

na deň 26.11.2020 

 

Materiál č. 8 

  

     

Návrh VZN č..../2020 mesta Bardejov  

o príspevkoch v školách a školských zariadeniach 

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

plánu rokovania MsZ  

na II.polrok 2020 

  Mestské zastupiteľstvo  

 

 

    

 

schvaľuje  

 

Návrh VZN č..../2020 mesta 

Bardejov o príspevkoch v školách a školských 

zariadeniach   

  
    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak 

prednosta MsÚ 

  

  

  
    

Spracovateľ:    

Mgr. Eva Barbuľaková 

Mgr. D. Jazudeková 

Mgr. E. Bogdanová 

  

  

  
    

Spravodajca:    

Mgr. René Semanišin 

vedúci odboru školstva a 

kultúry 

  

  

  
    

Prerokované:    

na porade primátora mesta dňa 30.10.2020 

na komisii školstva a športu dňa 18.11.2020 

v mestskej rade dňa 19.11.2020 
       

Prizvať:       

      

       

V Bardejove 19.11.2020 
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Dôvodová správa 

 

Dôvodom na prípravu nového všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch 

v školách a školských zariadeniach sú legislatívne zmeny v § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), kde sa uvádza, že od 01.01.2021 nie je možné 

mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole diferencovať. 

Tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Zmeny 

nastali aj v § 28 ods. 6 písm. a) školského zákona č. 245/2008 , kde sa uvádza, že príspevok 

v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelanie povinné.  

Ďalším dôvodom bola zmena finančného pásma pre materské školy, základné školy 

a dospelých stravníkov v oblasti stravovania. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza 

finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov. Na základe žiadosti riaditeľov ZŠ  a vedúcich ŠJ pri ZŠ a MŠ 

predkladáme  návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, a to  z   1. 

finančného pásma na 2. finančné pásmo pre materské školy, základné školy a dospelých 

stravníkov. Zvýšenie ceny jedla pre žiaka a dospelých bude činiť viac o 0,07 €  a pre deti 

v materskej školy o 0,08 € viac  na jeden deň. V záujme dodržania kvality a výživovej 

hodnoty stravy detí je táto zmena za stravnú jednotku nevyhnutná. 

Prijatie nového VZN č. ..../2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach 

nebude mať dopad na rozpočet mesta.  

 

 Na porade primátora bol materiál prerokovaný dňa 30.10.2020, ktorá ho odporučila 

predložiť na rokovanie mestskej rady. V komisii školstva a športu bol návrh nového VZN 

mesta Bardejov prerokovaný dňa 18.11.2020, ktorá ho odporučila MsZ schváliť. Dňa 

19.11.2020 bol materiál prerokovaný v MsR, ktorá odporučila MsZ predkladaný materiál 

schváliť.  

 Predkladaný návrh nového VZN bol daný na pripomienkovanie v lehote od 

30.10.2020 do 09.11.2020. V rámci pripomienkového konania neboli oddeleniu školstva 

a športu doručené žiadne pripomienky  

 OŠaŠ MsÚ v Bardejove navrhuje, aby predkladaný Návrh VZN č...../2020 mesta 

Bardejov o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, nadobudol účinnosť od 

01.01.2021.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento materiál obsahuje : 1 x Dôvodová správa - 1 strana 

                                          1 x Návrh VZN č...../2020 mesta Bardejov - 6 strán 

                                          1 x Výpis uznesenia – 1 strana 
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Návrh  VZN č. .../2020 mesta Bardejov  

o príspevkoch v školách a školských zariadeniach 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 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 podľa § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 

ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  a Nariadenia  

vlády  č.  668/2004  Z.  z.  o rozdeľovaní  výnosu  dane  z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie, stravovanie detí a žiakov 

a spôsob určenia úhrady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. 

 

 

Čl. II 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 

zákonný zástupca uhrádza tieto príspevky: 

a) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.. 

b) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 

škole podľa § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 

c) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa 

§ 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  

d) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času ako 

súčasti základnej školy podľa § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  

e) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 

a na režijné náklady v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 

Z. z. 

 

 

Čl. III 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje mesačne za jedno 

dieťa sumou 18,00 €. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
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a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

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

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

núdzi,1 

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu. 

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

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie 

potvrdenia od lekára – ak je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie 

zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej 

školy). Žiadosti sa predkladajú riaditeľovi školy. 

e) ktoré nedochádzalo do materskej 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. 

 

 

 

Čl. IV 

Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole 

 

1. Výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole sa určuje za jedno dieťa 

pred plnením povinnej školskej dochádzky, za žiaka základnej školy a strednej 

školy mesačne: 

a) Prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní tanečného odboru, výtvarného 

odboru, hudobného odboru a literárno-dramatického odboru sumou 6,00 €. 

b) Štúdium v skupinovom vyučovaní tanečného odboru, výtvarného odboru 

a literárno-dramatického odboru sumou 7,00 €. 

c) Základné individuálne štúdium v hudobnom odbore sumou 8,00 €. 

d) Individuálne štúdium dvoch hudobných nástrojov sumou 16,00 €. 

e) Individuálne štúdium obligátneho hudobného nástroja sumou 4,00 €. 

f) Rozšírené štúdium individuálne sumou 10,00 €. 

g) Rozšírené štúdium skupinové sumou 8,00 €. 

2. Výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole sa určuje za jednu dospelú 

osobu mesačne: 

a) Štúdium pre študenta, dôchodcu a osobu bez vlastného príjmu sumou 10,00 €. 

b) Štúdium pre pracujúcu osobu sumou 30,00 €. 

3. Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole sa zníži na 1,00 € ak plnoletý žiak 

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa základnej 

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

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.2 

4. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, okrem mesiaca 

september. Tento mesiac bude uhradený v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 

5. Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole sa neuhrádza: 

a) ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

 
1 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára – ak 

je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných 

dôvodoch prerušenia štúdia v základnej umeleckej škole). Žiadosti sa 

predkladajú riaditeľovi školy. 

b) ak žiak neabsolvoval štúdium v základnej umeleckej škole v čase školských 

prázdnin alebo bola prerušená prevádzka základnej umeleckej školy 

zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

 

Čl. V 

Príspevok v školskom klube detí 

 

1. Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno dieťa 

sumou 10,00 €. 

2. Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje 

sumou 5,00 €. 

3. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa zníži na 1,00 € ak o to zákonný zástupca  

písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.3 

4. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

5. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza: 

c) ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom (preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenia od lekára – ak 

je dôvodom choroba alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných 

dôvodoch prerušenia dochádzky v školskom klube detí). Žiadosti sa 

predkladajú riaditeľovi školy. 

d) ak žiak mal prerušenú dochádzku v školskom klube detí v čase školských 

prázdnin alebo bola prerušená prevádzka v školskom klube detí zapríčinená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza 

zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

 

Čl. VI 

               Príspevok na činnosť centra voľného času ako súčasti základnej školy 

 

1. Výška príspevku na činnosť centra voľného času ako súčasti základnej školy sa 

určuje mesačne za jedného žiaka s trvalým pobytom na území mesta Bardejov do 

skončenia povinnej školskej dochádzky sumou 2,00 €.  

2. Výška príspevku na činnosť centra voľného času ako súčasti základnej školy sa určuje 

mesačne na jedného žiaka s trvalým pobytom v inej obci do skončenia povinnej 

školskej dochádzky sumou 2,00 € mesačne, ak obec, kde má žiak trvalý pobyt, uzavrie 

s Mestom Bardejov zmluvu o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú 

 
3 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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činnosť detí a prispeje na žiaka centra voľného času sumou vo výške dotácie na žiaka 

určenej vo VZN mesta Bardejov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov na príslušný 

kalendárny rok. 

3. Výška príspevku na činnosť centra voľného času ako súčasti základnej školy bude 

znížená o 50% ak zákonný zástupca dieťaťa odovzdá vzdelávací poukaz na činnosť 

centra voľného času. 

4. Príspevok na činnosť centra voľného času sa zníži na 0,50 €, ak o to zákonný zástupca  

písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.4 

5. Príspevok sa uhrádza vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci okrem mesiaca 

september. Tento mesiac bude uhradený v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 

 
 

 

Čl. VII 

                 Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok 

na režijné náklady v školskej jedálni  
 

1. Školské  jedálne pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov poskytujú 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza ich zákonný 

zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva 

na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania. 

2. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške  

nákladov na nákup potravín sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. 

3. Finančné pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa 

stanovujú  nasledovne: 

• 2.pásmo - dieťa materskej školy .................................................................. 1,45 € 

                                       desiata:    0,36 € 

                                                  obed:      0,85 € 

                                                  olovrant: 0,24 € 

               

             - žiak I. stupňa základnej školy (obed)............................................ 1,15 € 

             - žiak II. stupňa základnej školy (obed)..........................................  1,23 € 

             - žiak I. a II. stupňa (desiata)........................................................... 0,50 € 

             - dospelý stravník (obed)  .............................................................. 1,33 € 

 

4. Finančné pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre    

  diétne stravovanie  sa  stanovujú  nasledovne: 

• 2.pásmo – dieťa materskej školy .................................................................... 1,75 € 

                                       desiata:    0,44 € 

                                   obed:       1,02 € 

                                           olovrant:  0,29 € 

               

 
4 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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              - žiak I. stupňa základnej školy (obed)........................................... 1,38 € 

              - žiak II. stupňa základnej školy (obed)..........................................  1,48 € 

              - dospelý stravník (obed)............................................................... 1,60 €                          

5. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka a dospelý stravník  prispieva čiastočnú úhradu 

režijných nákladov v školských jedálňach  paušálne v sume 2,00 € za daný  

kalendárny mesiac. 

6. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa/ žiaka a dospelého 

stravníka,  ktorému v danom mesiaci nebol poskytnutý ani jeden obed. 

7. Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca aj za stravníkov, ktorým je 

umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne. 

8. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

 

 

Čl. VIII 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  

 

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  sa poskytuje  podľa § 4 

ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v 

ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 

a základnej škole a odobralo stravu. 

2. Dotácia na stravu sa poskytuje deťom v poslednom ročníku materských škôl a  žiakom 

základných škôl. 

3. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo a 

 zákonný zástupca dieťaťa predloží  potvrdenie od lekára - špecialistu, zriaďovateľ  

vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa  poukázaním na bankový účet.  

4. Ak dieťa nebude prítomné na vyučovacom procese a  nebude odhlásené zo stravy, 

plnú  výšku  stravného v zmysle čl. VII ods. 3 písm. (nie dotáciu  1,20 €) uhradí 

zákonný  zástupca   dieťaťa. 

5. Ak je stravná jednotka v školskom stravovacom zariadení vyššia ako je dotácia, 

zriaďovateľ má právo požadovať úhradu vo výške rozdielu od zákonného zástupcu 

dieťaťa. 

6. Zariadenie školského stravovania v zápisnom lístku stravníka  uvedie všetky dôležité  

informácie pre stravníkov a zákonných zástupcov detí a žiakov. Celý režim 

stravovania musí byť uvedený aj v platnom prevádzkovom poriadku5 školského 

stravovacieho zariadenia.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Vyhláška č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania § 9 ods.1 písm. b) a e) 
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Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Bardejove dňa ............. a nadobúda účinnosť 01.01.2021. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 79/2008 o výške príspevkov 
v školách a školských zariadeniach. 

 

 
 
 
 
 
MUDr. Boris Hanuščak  
      primátor mesta 
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