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VZN č.8 2014 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Studienka 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, 
školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Studienka a prijímaní 

detí do materskej školy a školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Studienka 
 
 

Obec Studienka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v y d á v a        
n a s l e d o v n é Všeobecne záväzné nariadenie Obce Studienka o určení výšky mesačného príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (ďalej len „MŠ“), 
školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) a školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Studienka. 
 

Súvisiace predpisy:  
� zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
� zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),  
� zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „školský zákon“),  
� zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2003 Z. z.“), 
� zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. 

z.“),  
� zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z. z.“),  
� Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a 

príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou 
od 01. 09. 2011, vydané MŠVVaŠ SR.  

 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov spojenú s pobytom dieťaťa v MŠ, činnosťou žiaka v ŠKD a v ŠJ 
prispieva zákonný zástupca, resp. dospelá osoba, mesačne určenou výškou príspevku (ďalej len 
„príspevok“). 
 
(2) Príspevok je príjmom rozpočtu Obce Studienka. 
 
(3) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky príspevku v 
jednotlivých druhoch škôl a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Studienka a 
stanovenie postupov úhrady. 
 
(4) Výška príspevku je v zmysle školského zákona najviac 15% sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa. 



 

Obec Studienka, Obecný úrad Studienka č. 364, 908 75                                                                                                           

2 

 

 
(5) Výšku životného minima určuje každoročne MPSVR SR svojím opatrením na základe údajov 
Štatistického úradu SR v zmysle konkrétnych ukazovateľov, ktorými sú rast životných nákladov 
nízkopríjmových domácností a čisté peňažné príjmy na osobu. 
Upravené sumy životného minima ustanovuje § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nová výška životného minima sa 
upravuje vždy k prvému júlu príslušného kalendárneho roka. 
 
 

§ 2 
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Podľa § 28 ods. 3 školského zákona vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú 
úhradu.  
 
(2) Podľa § 28 ods. 5 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne 
záväzným nariadením.  
 
(3) V súlade s § 28 ods. 5 školského zákona určuje Obec Studienka výšku uvedeného príspevku v 
materskej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mesačne nasledovne: 
  

dieťa do 3 rokov veku 
s trvalým pobytom v obci 

Studienka 

dieťa do 3 rokov veku 
bez trvalého pobytu v obci 

Studienka 

3-6-ročné dieťa 
s trvalým pobytom 

v obci Studienka 

3-6-ročné dieťa 
bez trvalého pobytu 

v obci Studienka 

 
12 € 

 
14 € 

 
10 € 

 
12 € 

 
 
(4) Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 
(5) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  

� ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  
� ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (Zákon č. 599/2003 Z. z. ), 
� ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,  
� ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 

z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom a na základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu, ktorú riaditeľ ZŠ s MŠ spolu so svojím vyjadrením predkladá 
bezodkladne zriaďovateľovi,  

� ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v uvedených prípadoch uhrádza 
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.  

 
(6) Prijímanie detí do MŠ 
Do materskej školy sa prijímajú do naplnenia stavu deti v nasledovnom poradí: 

� deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky s trvalým pobytom v obci 
Studienka, 

� deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom v obci Studienka, ktoré majú zamestnanú 
matku/zákonného zástupcu, 

� deti do 3 rokov veku s trvalým pobytom v obci Studienka, ktoré majú zamestnanú 
matku/zákonného zástupcu, 
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� deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom v obci Studienka, ktoré majú matku/zákonného zástupcu 
nezamestnanú alebo na rodičovskej dovolenke, 

� deti od 3 rokov veku bez trvalého pobytu v obci Studienka, ktoré majú matku/zákonného zástupcu 
nezamestnanú alebo na rodičovskej dovolenke, 

� deti do 3 rokov veku bez trvalého pobytu v obci Studienka, ktoré majú zamestnanú 
matku/zákonného zástupcu. 
 

 
§ 3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí 

(1) V súlade s § 114 ods. 6 školského zákona určuje Obec Studienka výšku mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 7 € mesačne. 
 
(2) Príspevok sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet ZŠ s MŠ.  
 
(3) V prípade, že nebudú za pobyt žiaka v ŠKD uhradené na účet ŠKD dva mesiace (včítane bežiaceho 
mesiaca), žiak bude zo školského klubu detí vylúčený a poplatok za chýbajúce mesiace musí zákonný 
zástupca doplatiť.   
 
(4) Zníženie alebo odpustenie príspevku:  

� zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca 
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 (Zákon č. 599/2003 Z. z. ), 

� príspevok sa vráti pri prerušení vyučovania zo strany školy na viac ako štyri týždne v jednom 
slede,  

� príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti v ŠKD zo závažných (najmä 
zdravotných) dôvodov dlhšie ako štyri týždne v jednom slede,  

� príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní činnosti v ŠKD.  
 
 
(5) Prijímanie žiakov do ŠKD 
Do školského klubu detí sú do naplnenia stavu prednostne prijímaní žiaci v nasledovnom poradí: 

� žiaci z prvej triedy, ktorí majú zamestnaných oboch rodičov/zákonných zástupcov, 
� žiaci z druhej triedy, ktorí majú zamestnaných oboch rodičov/zákonných zástupcov, 
� žiaci z tretej triedy, ktorí majú zamestnaných oboch rodičov/zákonných zástupcov, 
� ostatní žiaci. 

 
 
 

§ 4 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Studienka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za 
čiastočnú úhradu nákladov. S účinnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku 
finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií. 
 
(2) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami, ktoré určujú náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky je: 



 

Obec Studienka, Obecný úrad Studienka č. 364, 908 75                                                                                                           

4 

 

 desiata obed olovrant SPOLU 

MŠ 0,26 € 0,64 € 0,22 € 1,12 € 
ZŠ I. stupeň                          0,95 €  0,95 € 
ZŠ II. stupeň                         1,01 €  1,01 € 
dospelí (zamestnanci)          1,12 €  1,12 € 
dospelí (nezamestnanci)                     2,32 €  2,32 € 

 
Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na potravinový účet 
školskej jedálne.  
 
(3) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky alebo osobne deň vopred, najneskôr 
však do 7.00 hod. príslušného dňa (neodhlásenú stravu je možné si v ŠJ vyzdvihnúť do 14.00 hod.). 
Včas odhlásená strava sa odpočíta v platbe v nasledujúcom mesiaci. Za neodhlásenú stravu sa finančná 
ani vecná náhrada neposkytuje. Ak nie je dieťa po chorobe nahlásené, alebo ho rodič do MŠ privedie od 
lekára po 7.30, nemožno si na daný deň nárokovať stravu.  
 
(4) Diétny program sa v ŠJ Studienka nevykonáva,  no môže byť realizovaný vlastnou donáškou. K tomu 
však treba potvrdenie od lekára. 
 
(5) Časový harmonogram výdaja jedla: 
desiata (MŠ):  8.45 hod. 
obed:    11.00 - 14.00 hod. 
olovrant (MŠ):  14.45 hod. 
 
(6) Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný 
zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (Zákon č. 599/2003 Z. z.).  
To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu § 4 zákona č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
 

§ 5 
Spoločné ustanovenia 

(1) Platnosť dokladu, ktorý potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi predloženého v I. polroku školského roka riaditeľovi 
školy končí k 31.januáru daného školského roka. Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského 
roka riaditeľovi školy končí k 31. augustu daného školského roka. 
 
 

§ 6 
Účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Studienka o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Studienka a o prijímaní detí do materskej školy a školského klubu detí v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Studienka bolo schválené dňa 16.12.2013 uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 27/2013 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014. 
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§ 7 
Dôvodová správa 

Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení a dopĺňa aj 
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Uvedená zmena sa dotkla ustanovení školského zákona, ktoré určovali pre jednotlivé školy a školské 
zariadenia v samosprávnej pôsobnosti mesta (materská škola, základná umelecká škola, školský klub detí, 
školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školská jedáleň) hornú hranicu na 
stanovenie výšky poplatku v uvedených zariadeniach (15 % sumy životného minima na jedno 
nezaopatrené dieťa, resp. pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Tieto ustanovenia boli novelou zákona 
vypustené, čo znamená, že bolo pri stanovovaní poplatkov u zriaďovateľov škôl a školských zariadení 
zrušené doterajšie obmedzenie. Výšku príspevkov v školách a školských zariadeniach podľa príslušných 
ustanovení školského zákona určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.  
 
Pri stanovovaní výšky príspevkov sa zohľadňovala doterajšia výška príspevkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Studienka a návrhy štatutára školy a školských zariadení. 
Dôvodom zvyšovania poplatkov v MŠ a v ŠKD je nárast cien energií a nutnosť opráv budov jednotlivých 
škôl a školských zariadení. 
 
 
 
 
 
 
V Studienke  16.12.2013 
 

 
 
 
 
 
 
 


