MESTO TRNAVA
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521,
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 ods. 3 písm. h) a podľa § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava sa určuje výška mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov/nákladov (v súlade so zákonom č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mesto Trnava a to:
- za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len MŠ),
- na štúdium v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ),
- na činnosti v školskom klube detí (ďalej len ŠKD),
- na činnosti centra voľného času (ďalej len CVČ),
- za odobraté jedlo a príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania.
Čl. 2
Materská škola
(1) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov. Výška
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v MŠ je určená v čl. 7 tabuľke príspevkov pod písm. a) a b).
(2) Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a spĺňa podmienky na
štátnu dotáciu,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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(3) Zriaďovateľ týmto VZN rozhodol, že príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom, napr. potvrdením lekára v prípade prerušenia dochádzky z dôvodu choroby
alebo čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa v prípade prerušenia
dochádzky z rodinných dôvodov; žiadosť o odpustenie príspevku predloží zákonný
zástupca dieťaťa riaditeľke/riaditeľovi MŠ/ ZŠ s MŠ najneskôr do 30 kalendárnych
dní od opätovného nástupu dieťaťa do materskej školy.
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin v období mesiaca júl, august, ak
bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, pričom v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
mesačného príspevku určeného v čl. 7 v tabuľke príspevkov pod písm. a) a b).
Čl. 3
Školský klub detí
ŠKD uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov základnej školy. Zákonný zástupca
dieťaťa uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD vo
výške určenej v čl. 7 v tabuľke príspevkov pod písm. c).
Mesto Trnava ako zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o odpustení príspevku v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 4
Centrum voľného času
CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú činnosť a rekreačnú činnosť detí,
rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase za čiastočnú úhradu nákladov na
jeho činnosť vo výške určenej v čl. 7 v tabuľke príspevkov pod písm. d) a e). Pre účely tohto
VZN sa dieťa a iná osoba do dovŕšenia 18. roku veku považuje za neplnoletého žiaka a rodič
a iná osoba po dovŕšení 18. roku veku za plnoletého žiaka.
Čl. 5
Základná umelecká škola
ZUŠ zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy, ale môže organizovať aj štúdium pre deti vo
veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Výška
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov je uvedená v čl. 7 v tabuľke príspevkov pod písm. f)
až r).
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Čl. 6
Zariadenia školského stravovania
(1) Príspevok na režijné náklady
Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov na stravovanie
alebo diétne stravovanie vzniknutých v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni mesačne
sumou vo výške 5 eur počas školského roka v súlade s čl. 7 a tabuľkou príspevkov podľa
písm. s)., ktorú bude uhrádzať nasledovne :
a) za mesiace september až december do 15. septembra príslušného kalendárneho roka
sumu vo výške 20 eur,
b) za mesiace január až jún do 15. januára príslušného kalendárneho roka sumu vo výške 30
eur,
c) za mesiace júl až august do 15. júna príslušného kalendárneho roka sumu podľa plánu
letnej činnosti a otvorenosti MŠ v príslušných mesiacoch.
(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) Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie stravníkom za čiastočnú
úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Stravníkom v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pre
účely tohto VZN je dieťa materskej školy a žiak základnej školy.
b) Mesto Trnava určuje pre všetky školy a školské zariadenia 3. pásmo podľa platných
Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 1. 9. 2019 vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
c) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 eur podľa
zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v znení neskorších predpisov sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.
d) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa
osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (celiakia, diabetes a šetriaca diéta),
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, mesto vyplatí
prostredníctvom školy (právny subjekt) alebo zariadení školského stravovania (neprávny
subjekt) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej
je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
e) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
- odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a
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zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho
pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej 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 v danom stravovacom dni,
- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej 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 v danom stravovacom dni.
f) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa
určuje od 1. septembra 2019 v nasledovnej výške:
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo
3. finančné pásmo

Dieťa MŠ

Dotácia na
podporu
výchovy k
stravovacím
návykom
dieťaťa
v zmysle
Zákona
544/2010 Z. z.

Platba
zákonného
zástupcu
v €/deň

desiata

obed

olovrant

spolu

v €/deň

v €/deň

v €/deň

v €/deň

0,38

0,90

0,26

1,54

0

1,54

0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

0,34

1,21

1,20

0,01

1,30

1,20

0,10

Dieťa MŠ, ktoré

navštevuje
posledný ročník
MŠ a spĺňa
podmienky na
štátnu dotáciu
Žiak
(od 6 do11 rokov)
Žiak
(od 11 do 15 rokov)

Čl. 7
Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni,
na činnosti školského klubu detí, na činnosti centra voľného času, na štúdium
v základných umeleckých školách, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
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Škola / školské zariadenia
Materská škola – dieťa do 3 rokov veku podľa čl. 2
Materská škola – dieťa nad 3 roky veku podľa čl. 2
Školský klub detí – žiak I. stupňa základnej školy podľa čl. 3
Centrum voľného času – za neplnoletého žiaka podľa čl. 4
Centrum voľného času – za plnoletého žiaka podľa čl. 4
Základná umelecká škola Mozartova 10, Trnava – za neplnoletého
žiaka – odbor výtvarný a literárno – dramatický podľa čl. 5
g) Základná umelecká škola Mozartova 10, Trnava – za neplnoletého
žiaka – prípravné štúdium za odbor výtvarný a literárno – dramatický
podľa čl. 5
h) Základná umelecká škola Mozartova 10, Trnava – za plnoletého
žiaka, ktorý je študentom vysokej školy alebo osobou poberajúcou
starobný alebo invalidný dôchodok podľa čl. 5
i) Základná umelecká škola Mozartova 10, Trnava - za iného plnoletého
žiaka, okrem plnoletého žiaka uvedeného v písm. h) a podľa čl. 5
j) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za neplnoletého žiaka hudobného odboru (všetky nástroje a
spev od 1. ročníka) podľa čl. 5
k) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za plnoletého žiaka, ktorý je študentom strednej a vysokej
školy alebo osobou poberajúcou starobný alebo invalidný dôchodok v
hudobnom odbore podľa čl. 5
l) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za neplnoletého žiaka prípravného štúdia v hudobnom odbore
podľa čl. 5
m) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za neplnoletého žiaka literárno-dramatického a tanečného
odboru podľa čl. 5
n) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za plnoletého žiaka literárno-dramatického a tanečného odboru
podľa čl. 5
o) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za neplnoletého žiaka v súbore alebo zbore v hudobnom odbore
podľa čl. 5
p) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za plnoletého žiaka v súbore alebo zbore v hudobnom odbore
podľa čl. 5
q) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava - za iného plnoletého žiaka, okrem plnoletého žiaka uvedeného
v písm. p) a podľa čl. 5
r) Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2,
Trnava – za zamestnanca ZUŠ, ktorý je žiakom hudobného odboru
podľa čl. 5
s) Školská jedáleň – režijné náklady – dieťa materskej školy, žiak
základnej školy podľa čl. 6
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mesačná
výška
príspevku v
eur
50
20
15
6
10
10
8

15
20
15

19

12

12

14

9

12

27

7
5
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Čl. 8
Spoločné ustanovenia
(1) Mesto Trnava ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení písm. a) – s) v čl. 7 (viď
tabuľka) môže rozhodnúť v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov o znížení alebo odpustení príspevku podľa tohto článku VZN, ak plnoletý žiak
alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
v znení neskorších predpisov.
(2) Mesto Trnava po preverení dokladov predložených podľa bodu 1 tohto článku VZN
rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku uvedeného v čl. 7 v bodoch a) až s)
a písomné vyhotovenie rozhodnutia doručí plnoletému žiakovi alebo zákonnému
zástupcovi neplnoletého žiaka.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 499, ktorým sa určujú výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.
Čl.10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: 25.6.2019

Vyvesené dňa: 26.6.2019
Zvesené dňa: 10.7.2019

