
 

 

 

                              

 
MESTO TRNAVA 

MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 601,  
 

 
 

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 
         

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa 

ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5 a podľa ods. 7, § 49 ods. 4 a podľa ods. 
6, § 114 ods. 6 a podľa ods. 7, § 116 ods. 6 a podľa ods. 8, § 140 ods. 10 a podľa 

ods. 12 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z. 

z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 601/2003 Z . z. 
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 
     

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 

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

- výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy, podmienky odpustenia príspevku 

- výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium 

v základných umeleckých školách, podmienky odpustenia príspevku  

- výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí, podmienky odpustenia príspevku 

- výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra 

voľného času, podmienky odpustenia príspevku 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výška 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady, 

- výška príspevku počas prerušenia vyučovania a zatvorenia škôl a školských 

zariadení na základe vyhlásenia krízovej situácie, mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny. 
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Čl. 2 
Základné pojmy 

 
1. Pre účely tohto VZN sa za neplnoletého žiaka považuje osoba do dovŕšenia 18. 

roku veku a za plnoletého žiaka osoba po dovŕšení 18. roku veku. 
2. Stravníkom v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pre účely tohto VZN je 

dieťa materskej školy a žiak základnej školy. 

3. Dospelým stravníkom v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pre účely 
tohto VZN je zamestnanec školy alebo školského zariadenia a iná fyzická osoba. 

4. Obdobie školského vyučovania začína začiatkom školského roka t.j. 1.9. 

príslušného kalendárneho roka a končí dňom 30.6.nasledujúceho kalendárneho 
roka.  

5. Koncom školského roka sa rozumie dátum 31.8. v danom roku, kedy končí 
školský rok. 

6. Prerušenie prevádzky školy alebo školského zariadenia v čase školských 

prázdnin sa nepovažuje za prerušenie prevádzky zapríčinenej zriaďovateľom. 
7. Za závažné dôvody prerušenia prevádzky školy alebo školského zariadenia sa 

považuje vyhlásenie krízovej situácie/krízového stavu podľa zákona č. 387/2002 

Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, 
havarijné situácie, uzatvorenie prevádzky na základe rozhodnutia príslušných 

orgánov, výpadok zamestnancov a pod.  
 

Čl. 3 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov                

materskej školy 

 

1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu jej 

výdavkov. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ je vo výške 25 € a uhrádza sa vždy vopred do 10. 
dňa v kalendárnom mesiaci. 

2. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v MŠ počas letnej činnosti (počas mesiacov júl a august) ostáva vo 
výške uvedenej v ods. 1 tohto článku VZN. 

3. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
podľa ods. 1 tohto článku sa neuhrádza za dieťa: 

a. ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, 
b. ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada zriaďovateľa prostredníctvom 

riaditeľa školy a predloží doklad, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, 

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
d. ktoré nedochádza do materskej školy v čase letných prázdnin (letná činnosť) 

e. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na základe rozhodnutia 
riaditeľa materskej školy. Zákonnému zástupcovi bude pomerná časť 
mesačného príspevku vrátená za tie dni v mesiaci, kedy malo jeho dieťa 

dochádzku do materskej školy prerušenú až do obnovenia dochádzky dieťaťa 
do materskej školy. Vzorec na výpočet vrátenia pomernej časti mesačného 
príspevku je uvedený v článku 7 tohto VZN a zákonnému zástupcovi bude 

vrátený najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vrátenie mesačného 
príspevku za dni, ktoré dieťa už do materskej školy nedochádzalo. 

f. ktoré nedochádza do materskej školy minimálne 30 po sebe idúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby. Zákonný zástupca musí o vrátenie 
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pomernej časti mesačného príspevku požiadať zriaďovateľa prostredníctvom 
riaditeľa materskej školy do 30 dní od opätovného nástupu dieťaťa do 

materskej školy a musí preukázať dôvod nedochádzania do materskej školy. 
Riaditeľ školy k žiadosti zákonného zástupcu priloží aj kópiu dochádzky 

dieťaťa z triednej knihy. Výpočet vrátenia pomernej časti mesačného 
príspevku je uvedený v článku 7 tohto VZN a zákonnému zástupcovi bude 
vrátený najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. 

g. ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo 
inými závažnými dôvodmi. Zákonnému zástupcovi bude zo strany materskej 
školy oznámená výška preplatku z dôvodu prerušenia prevádzky materskej 

školy do 15 dní od obnovenia prevádzky spôsobom určeným materskou 
školou. V prípade, že zákonný zástupca nepožiada písomne riaditeľa 

materskej školy o vrátenie takto vzniknutého preplatku, bude mu preplatok 
započítavaný vždy na ďalší kalendárny mesiac až do konca školského roka. 
Zostávajúce preplatky budú vrátené bez potrebnej žiadosti najneskôr do 30 

dní od ukončenia školského roka. Výpočet výšky pomernej časti mesačného 
príspevku je uvedený v článku 7 tohto VZN.   

4. Ak dieťa začalo plnenie predprimárneho vzdelávania v priebehu mesiaca alebo ak 

dieťa ukončilo plnenie predprimárneho vzdelávania v priebehu mesiaca 
z objektívnych príčin, bude zákonnému zástupcovi vrátená pomerná časť 

mesačného príspevku za počet dní, počas ktorých dieťa nedochádzalo do materskej 
školy. 

5. Ak zákonnému zástupcovi, ktorého dieťa je predprimárne vzdelávané 

a v nasledujúcom roku bude v materskej škole plniť povinné predprimárne 
vzdelávanie, alebo nastúpi na plnenie povinnej školskej dochádzky, vznikne na 

poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole preplatok, bude táto čiastka vrátená 
zákonnému zástupcovi do 30 dní po ukončení školského roka, v ktorom preplatok 
vznikol. 

6. Príspevok podľa ods. 1 tohto článku VZN môže zriaďovateľ znížiť na sumu o 50% zo 
stanovej výšky mesačného príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to 
zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa základnej školy a priloží 

potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, 
z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima 

určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

Čl. 4 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium                        

v základných umeleckých školách 

 

1. Príspevok v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trnava sa určuje v nasledovnej výške: 

A. pre Základnú umeleckú školu, Ulica Mozartova 10, Trnava 

a) 15,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka výtvarného a literárno-dramatického 

odboru, 
b) 20,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka, ktorý je študentom vysokej školy 

alebo  osobou poberajúcou starobný alebo invalidný dôchodok, 

c) 12,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka prípravného štúdia výtvarného 
a literárno-dramatického odboru, 
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d) 24,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka, okrem plnoletého žiaka uvedeného 

v písm. b) tohto odseku. 
B. pre Základnú umeleckú školu Mikuláša Schneidera-Trnavského, Ulica 

Štefánikova 2, Trnava 

a) 20,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka hudobného odboru (všetky nástroje   
a spev od 1. ročníka základného štúdia), 

b) 24,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka, ktorý je študentom strednej a vysokej 
školy alebo  osobou poberajúcou starobný alebo invalidný dôchodok                

v hudobnom odbore, 
c) 15,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka prípravného štúdia v hudobnom 

odbore, 

d) 15,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka literárno-dramatického a tanečného 
odboru, 

e) 20,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka literárno-dramatického a tanečného 

odboru, 
f) 12,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka v súbore alebo zbore v hudobnom 

odbore, 
g) 15,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka v súbore alebo zbore v hudobnom 

odbore, 

h) 30,00 eur/mesiac za plnoletého žiaka iného odboru ako uvedeného v písm. 
b), e) a g) tohto odseku, 

2. Príspevok zákonného zástupcu a plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov 
základnej umeleckej školy podľa ods. 1 tohto článku sa neuhrádza za žiaka: 

a) ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo 

plnoletý žiak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi; o odpustenie príspevku 
musí požiadať zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa základnej umeleckej 
školy a musí predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi; odpustenie príspevku sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého 
odboru, 

b) ktorý nedochádza do základnej umeleckej školy na minimálne 30 po sebe 
idúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby. O odpustenie príspevku musí 
zákonný zástupca písomne požiadať zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa 

základnej umeleckej školy a musí o tom preukázať potvrdenie od lekára. 
Žiadosť o vrátenie mesačného príspevku musí byť podaná do 30 dní od 

opätovného návratu  V tomto prípade sa na výpočet pomernej časti 
mesačného príspevku za vymeškané dni použije vzorec v článku 7 tohto VZN. 

c) ak bola prerušená prevádzka základnej umeleckej školy zapríčinená 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza 
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.  

3. Príspevok podľa ods. 1 tohto článku VZN môže zriaďovateľ znížiť na sumu o 50% zo 

stanovej výšky mesačného príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to 

zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa základnej umeleckej školy 

a priloží potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení 

príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného 

minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

4. Za obdobie školských prázdnin v období školského vyučovania nevzniká zákonnému 
zástupcovi nárok na vrátenie pomernej časti mesačného príspevku, pretože 

prerušenie prevádzky na školské prázdniny v období školského vyučovania vyplýva 
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z §150 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Vrátenie pomernej časti mesačného príspevku za 

obdobie školských prázdnin v čase školského vyučovania je možné len podľa 
postupu v zmysle ods. 2 pís. b) tohto článku VZN   

 
Čl. 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí 

 

1. Príspevok v školských kluboch detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava sa 

určuje vo výške 20,00 eur/mesiac za jedno dieťa. 

2. Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov školského 
klubu detí podľa ods. 1 tohto článku sa neuhrádza za žiaka: 

a) ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a o 

odpustenie príspevku požiada zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa 
základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi, 
b) ktoré je v zariadení umiestnené na základe rozhodnutia súdu, 
c) ktoré nedochádza do školského klubu minimálne 30 po sebe idúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov. Zákonný 
zástupca musí o vrátenie pomernej časti mesačného príspevku požiadať 

zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa základnej školy do 30 dní od 
opätovného nástupu dieťaťa do školského klubu detí a musí preukázateľným 
spôsobom dokázať dôvod zameškania. Riaditeľ školy k žiadosti zákonného 

zástupcu priloží aj kópiu dochádzky dieťaťa z triednej knihy. Výpočet vrátenia 
pomernej časti mesačného príspevku je uvedený v článku 7 tohto VZN 

a zákonnému zástupcovi bude vrátený najneskôr do 30 dní od doručenia 
žiadosti o vrátenie mesačného príspevku. 

d) ktoré nedochádzalo do školského klubu detí v čase letných prázdnin, 

e) ak bola prerušená prevádzka školského klubu detí zapríčinená zriaďovateľom 
alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný 
zástupca pomernú časť určeného príspevku.  

3. Príspevok podľa ods. 1 tohto článku VZN môže zriaďovateľ znížiť na sumu o 50% zo 
stanovej výšky mesačného príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to 

zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa základnej školy a priloží 
potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, 
z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima 

určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

4. Za obdobie školských prázdnin v období školského vyučovania nevzniká zákonnému 
zástupcovi nárok na vrátenie pomernej časti mesačného príspevku, pretože 
prerušenie prevádzky na školské prázdniny v období školského vyučovania vyplýva 

z §150 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Vrátenie pomernej časti mesačného príspevku za 
obdobie školských prázdnin v čase školského vyučovania je možné len podľa 

postupu v zmysle ods. 2 pís. c) tohto článku VZN   
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Čl. 6 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  

centra voľného času 

 

1. Príspevok v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava sa 

určuje vo výške  

a) 10,00 eur/mesiac za neplnoletého žiaka s časovou dotáciou maximálne 1,5 

hodiny týždenne, 

b) 15,00 eur/mesiac s časovou dotáciou viac ako 1,5 hodiny týždenne a za 

plnoletého žiaka. 

2. Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov centra voľného 
času podľa ods. 1 tohto článku sa neuhrádza za žiaka: 

a) ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a o 
odpustenie príspevku požiada zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa centra 
voľného času a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi, 
b) ktoré nedochádza do centra voľného času minimálne 30 po sebe idúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby. Zákonný zástupca musí o vrátenie 
pomernej časti mesačného príspevku požiadať zriaďovateľa prostredníctvom 
riaditeľa centra voľného času do 30 dní od opätovného nástupu žiaka do 

centra voľného času a musí preukázateľným spôsobom dokázať dôvod 
zameškania. Riaditeľ centra voľného času k žiadosti zákonného zástupcu 

priloží aj kópiu dochádzky dieťaťa z triednej knihy. Výpočet vrátenia pomernej 
časti mesačného príspevku je uvedený v článku 7 tohto VZN a zákonnému 
zástupcovi bude vrátený najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vrátenie 

mesačného príspevku. 
c) ktoré nedochádzalo do centra voľného času v čase letných prázdnin, 
d) ak bola prerušená prevádzka školského klubu detí zapríčinená zriaďovateľom 

alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný 
zástupca pomernú časť určeného príspevku.  

3. Príspevok podľa ods. 1 tohto článku VZN môže zriaďovateľ znížiť na sumu o 50% zo 

stanovej výšky mesačného príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to 

zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa centra voľného času 

a priloží potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení 

príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške životného 

minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

4. Za obdobie školských prázdnin v období školského vyučovania nevzniká 
zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie pomernej časti mesačného príspevku, 
pretože prerušenie prevádzky na školské prázdniny v období školského vyučovania 

vyplýva z §150 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. zákona o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vrátenie pomernej časti mesačného 

príspevku za obdobie školských prázdnin v čase školského vyučovania je možné 
len podľa postupu v zmysle ods. 2 pís. b) tohto článku VZN   
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Čl. 7 

Výpočet pomernej časti mesačného príspevku 

 

1. Pre výpočet pomernej časti mesačného príspevku sa v zmysle tohto VZN používajú 

premenné: 

pomerná časť označená ako y 

výška mesačného príspevku označená ako A 

počet pracovných dní, ktoré dieťa/žiak nedochádzalo/nedochádzal do školy alebo 

školského zariadenia označené ako B 

počet pracovných dní v mesiaci označené ako C 

Výsledok výpočtu sa zaokrúhľuje na centy  smerom nadol a postupuje sa podľa 

vzorca y = A x B / C 

2. V prípade, že absencia dieťaťa/žiaka prechádza plynule do nasledujúceho mesiaca, 

alebo mesiacov, použije sa vzorec pre výpočet pomernej časti podľa ods. 1 tohto 

článku pre každý mesiac samostatne. 

 

Čl. 8 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výška príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady 

 
1. Príspevok na režijné náklady 

a) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov  

na stravovanie alebo diétne stravovanie vzniknutých v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni sumou vo výške 0,40 eur za odobraté jedlo, ktorú 

bude uhrádzať vždy mesiac vopred do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

b) Za mesiace júl až august príslušného kalendárneho roka uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý sa stravuje v školskej jedálni alebo vo 

výdajnej školskej jedálni sumu podľa plánu letnej činnosti a otvorenosti 

prevádzok školského stravovania v príslušných mesiacoch vždy do 15. júna.  

c) Príspevok za režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 

sumou vo výške podľa ods. 1 písm. a) tohto článku VZN aj v prípade 

poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom. 

d) dospelý stravník, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, prispieva na 

úhradu na režijné náklady na stravovanie v školskej jedálni alebo výdajnej 

školskej jedálni sumou vo výške 3,00 eur za odobraté jedlo. 

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (ďalej príspevok na stravu) 
a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava 

 
a) Mesto Trnava určuje pre všetky školy a školské zariadenia 3. pásmo podľa 

platných Finančných pásiem A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky pre stravníkov. 
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b) Mesto Trnava určuje pre všetky školy a školské zariadenia 3. pásmo podľa 
platných Finančných pásiem B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre dospelých stravníkov, ktorým je určená kategória 15-

19 ročných. 
c) V príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka je započítaná úhrada podľa 

prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na 

dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a 
žiakov v školách v znení neskorších predpisov.  

d) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje podľa 
§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon 

o dotáciách“). 
e) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie vo výške 

stanovenej v zákone o dotáciách) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
za:  

• odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa alebo žiak 
nezúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 
vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo 

žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z 
poskytovania stravy v školskej jedálni, 

• neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa alebo žiak 
nezúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 
vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo 

žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z 
poskytovania stravy v školskej jedálni, 

• neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa alebo žiak 
zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo 
žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z 
poskytovania stravy v školskej jedálni. 

f) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza dospelý stravník za: 
• odobratú stravu v danom stravovacom dni, 

• neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak sa dospelý stravník 
nedohlásil z odobrania stravy najneskôr do 14:00 predchádzajúceho 

pracovného dňa z poskytovania stravy. 
g) Za mesiace júl až august príslušného kalendárneho roka uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka a dospelý stravník, ktorý sa stravuje v školskej 

jedálni, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej 
školskej jedálni podľa plánu letnej činnosti materských škôl a otvorenosti 
zariadení školského stravovania v príslušných mesiacoch vždy do 15. júna.  

h) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je určený v súlade 
s článkom 8 ods. 2 tohto VZN a uhrádza sa vždy do 15.dňa predchádzajúceho 

mesiaca. 
 

Čl. 9 

Príspevok počas prerušenia vyučovania a zatvorenia škôl a školských zariadení 

na základe vyhlásenia krízovej situácie, mimoriadnej situácie, núdzového stavu, 

výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny. 
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1. V prípade prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach alebo 

v prípade uzatvorenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trnava na základe rozhodnutia príslušných orgánov vyplývajúcich z vyhlásenia 

krízovej situácie, mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, 

vojnového stavu alebo vypovedania vojny, neuhrádza zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka žiadne príspevky podľa čl. 3 až čl. 7 tohto VZN odo dňa vyhlásenia 

prerušenia vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských zariadení. 

2. Odo dňa vyhlásenia prerušenia vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských 

zariadení sa alikvotná časť zaplateného mesačného príspevku presunie na najbližšie 

obdobie, kedy sa ukončí prerušenie vyučovania alebo uzatvorenia škôl a školských 

zariadení bez ohľadu na to, či počas tohto obdobia nastane prechod na nový školský 

rok.  

3. Zákonný zástupca bude informovaný najneskôr ku koncu školského roka, t.j. do 

31.8. príslušného kalendárneho roka o výške finančných prostriedkov, ktorá sa 

prenesie na ďalší školský rok. Ak by prerušenie vyučovania a uzatvorenie škôl 

a školských zariadení bolo na prelome školských rokov, tak škola a školské 

zariadenie informuje zákonných zástupcov o výške prenesených finančných 

prostriedkov najneskôr do 30 dní od najbližšieho obnovenia vyučovania a prevádzky 

v školách a školských zariadeniach.  

4. Škola a školské zariadenie  zašle v lehote do 30 dní odo dňa začatia nasledujúceho 

školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom prišlo k uzatvoreniu 

škôl a školských zariadení, nevyčerpané mesačné príspevky na bankový účet len 

zákonným zástupcom detí a žiakov a zamestnancovi školy a školského zariadenia, 

ktorí v ďalšom školskom roku nebudú navštevovať príslušnú školu alebo školské 

zariadenie alebo ukončili v príslušnej škole alebo školskom zariadení pracovný 

pomer.  

5. Ak by prerušenie vyučovania a uzatvorenie škôl a školských zariadení bolo na 

prelome školských rokov, tak škola a školské zariadenie zašle v lehote do 30 dní od 

najbližšieho obnovenia vyučovania a prevádzky v školách a školských zariadeniach 

nevyčerpané mesačné príspevky na bankový účet len zákonným zástupcom detí 

a žiakov a zamestnancovi školy a školského zariadenia, ktorí v ďalšom školskom 

roku nebudú navštevovať príslušnú školu a školské zariadenie alebo ukončili 

v príslušnej škole alebo školskom zariadení pracovný pomer.  

6. V prípade, že škola alebo školské zariadenie poskytuje počas uzatvorenia škôl a 

školských zariadení náhradný spôsob výučby, mesačný príspevok bude zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka hradiť v stanovenej výške podľa predchádzajúcich 

článkov VZN, na základe písomnej žiadosti riaditeľa školy alebo školského 

zariadenia zaslanej zriaďovateľovi a za predpokladu, že sa dieťa alebo žiak 

preukázateľne zúčastnil náhradnej formy vyučovacieho procesu a zákonní 

zástupcovia budú o tejto skutočnosti oboznámení. 

 
Čl. 10 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší: 
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- VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, 

- VZN č. 572, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

- VZN č. 579, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. 

 

Čl. 11 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. marca 2023. 

 

 

 

 

 

 JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 

 primátor mesta Trnava 
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