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Stanovisko komisie školstva z 9.5. a 7.6. 2017: súhlasí s návrhom VZN 
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Dôvodová správa 
 
 
 
 

Navrhované VZN č. -- /2017, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín, bolo vypracované z dôvodu, že pôvodné VZN č. 13/2008 obsahovalo ustanovenia , ktoré 
upravuje zákon č.245/2008 Zz. o výchove a  vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a taktiež ustanovenia nad rámec tohto 
zákona. Vo VZN č. --/2017 sa mení výška finančného príspevku za stravovanie v školskej jedálni 
alebo vo výdajnej školskej jedálni a výška režijných nákladov na jeden obed. Výška ostatných 
príspevkov (t.j. za pobyt dieťaťa v materskej škole, na úhradu nákladov spojených so štúdiom 
v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 
detí a centra voľného času) ostávajú nezmenené.    
K úprave výšky finančného príspevku  za stravovanie sme pristúpili v dôsledku  neustáleho 
zvyšovania cien základných potravín, sprísnených  opatrení zo strany MŠVVaŠ SR ohľadom  
dodržiavania materiálno - spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok  a zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov, je nutné upraviť finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín. 
V súčasnej dobe sa kladie dôraz na kvalitu jedla. Rodičia žiadajú, aby sa do jedálnych lístkov dostávali 
nové, zdravšie potraviny. Našim zámerom je, aby školské jedálne boli moderným stravovacím 
zariadením rešpektujúcim zásady moderného stravovania. V nových normách sú  recepty, ktoré 
ponúkajú zavádzanie nových druhov potravín do jedálnych lístkov v ŠJ ako sú napr. fazuľová, 
hrachová múka, kvalitnejšie druhy mäsa a rýb. napr. losos. V tomto období stúpla cena zeleniny na 
trhu.   
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného 
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín sa v posledných 5 rokoch nemenili 
a sú rovnaké na jeden obed v šk. rokoch 2011/2012 až  2016/2017. Internetovým prieskumom sme 
zistili, že patríme medzi jedno z posledných väčších miest, ktoré majú náklady na potraviny zaradené 
do 2 finančného pásma (ďalej FP). Napríklad: Žilina – klasické stravovanie 3 FP, diétne stravovanie 5 
FP, Nitra – klasické stravovanie 3 FP, diétne stravovanie 3 FP, Košice – klasické stravovanie 3 FP, 
diétne stravovanie 3FP). 
Z uvedených dôvodov navrhujeme preradiť náklady na potraviny pre deti  MŠ, žiakov ZŠ a dospelých 
stravníkov z 2FP do 3FP. Pri diétnom stravovaní preradiť deti MŠ z 1FP do 2FP a žiakov základných 
škôl z 2FP do 3FP. Náklady na potraviny pre zákonných zástupcov dieťaťa v MŠ by sa zvýšili o 0,07€ 
na jeden obed (z 1,12€ na 1,19€), čo predstavuje pri 20 pracovných dňoch nárast o 1,40 € mesačne. 
Pri žiakoch I. stupňa by sa zvýšili o 0,06 € na jeden obed (z 0,95€ na 1,01€), čo predstavuje nárast 
o 1,20 € mesačne. Pri žiakoch II. stupňa by sa zvýšili o 0,08 € na jeden obed (z 1,01€ na 1,09€), čo 
predstavuje nárast o 1,60 € mesačne. U dospelých stravníkov by sa zvýšili o 0,07 € na jeden obed ( 
z 1,12€ na 1,19€) čo predstavuje nárast o 1,40 € mesačne. Náklady na jeden obed pri diétnom 
stravovaní by rástli obdobne MŠ +0,08€, I. st. ZŠ +0,08€, II. st. ZŠ +0,07€. V rodine s 3 
školopovinnými deťmi, by sa mesačné náklady zvýšili maximálne o 4,80 €, čo nepovažujeme za 
likvidačné. 
Ďalej navrhujeme upraviť aj režijné náklady na prípravu jedného obeda pre dospelého stravníka. 
Režijné náklady sa od roku 2008 nemenili, pričom sa zvyšovala cene energií, rástli náklady na údržbu 
strojov a zariadení, postupne sa vymieňalo zariadenie školskej kuchyne a rástli aj náklady na mzdy 
zamestnancov školských jedální. Z uvedeného dôvodu sme prepočítali režijné náklady na jeden 
vydaný obed v materskej škole a v základnej škole  za kalendárny rok 2016. Na základe tohto 
prepočtu navrhujeme zvýšiť režijné náklady na jeden obed z 1,01 € na 1,10 € čo je zvýšenie o 0,09 €, 
čo predstavuje nárast o 1,80 € mesačne. Na úhrade režijných nákladov za zamestnancov sa podieľa 
zamestnávateľ 55% a sociálny fond.   
Zvýšenie nákladov na nákup potravín a cenu režijných nákladov na prípravu jedného jedla 
navrhujeme upraviť od 1. septembra 2017. 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.11/2017, ktorým sa určuje výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu 
k tomuto uzneseniu.   
 
 

 
 
Mesto Trenčín na základe článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 
114 ods.6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 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 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 11/2017, ktorým sa určuje výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   
 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje: 

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole,  

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej 
škole,  

c) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosti školského klubu detí, 
d) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,  
e) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo 

výdajnej školskej jedálni  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
 

Článok 2 
Materské školy 

  
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku príspevku na úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 
písm. c) zákona 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“) mesačne.  

 
 

Článok 3 
Základná umelecká škola 

 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy určuje výšku príspevku na úhradu výdavkov 
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole nasledovne: 
 
a) Štúdium pre žiakov - bez vlastného príjmu: 
aa) individuálne vyučovanie:  

 10 % aktuálnej  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne,  



ab) skupinové vyučovanie:    
 7 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. c) 

zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne,   
ac) prípravné štúdium vo všetkých odboroch:  

 6  % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z. mesačne. 

 
b)Štúdium pre žiakov - s vlastným príjmom: 
ba) skupinové vyučovanie: 

 9 % aktuálnej  sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   
          písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. mesačne,  
bb) individuálne vyučovanie: 

 11 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   
    písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. mesačne. 
 
 

Článok 4 
Školský klub detí 

 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských klubov detí pri základných školách určuje výšku mesačného 
príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí nasledovne: 
 
a) Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.- 9.:  
 

 7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z.. 

  
b) Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.- 4.:  
 

 5 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. c) 
zákona   č.  601/2003 Z. z..  

 
Článok 5 

Centrum voľného času  
 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ centra voľného času určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených  s činnosťou centra voľného času  nasledovne: 
a) deti navštevujúce centrum voľného času na 0 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. mesačne, 
b) dospelí navštevujúci centrum voľného času na 0,9 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. mesačne. 
 
 

Článok 6 
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 

 
1.  Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje výšku 
finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo 
výške nákladov na nákup  potravín, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 
 
2. Pre dospelého stravníka - zamestnanca sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 
15-18/19 ročných a okrem nákladov na potraviny uhrádza dospelý stravník - zamestnanec aj režijné 
náklady na jeden obed.  
 
3. Pre dospelého stravníka - inú fyzickú osobu (ďalej len „cudzí stravník“) sa zabezpečuje strava podľa 
vekovej kategórie 15-18/19 ročných a   okrem nákladov na potraviny uhrádza aj režijné náklady na 
jeden obed.  
 



4. Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje finančnú 
výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni nasledovne: 
   
a) Klasické stravovanie: 
        MŠ denné:                                               desiata   :   0,28 € 
         stravníci od 2-6 rokov                               obed      :   0,68 € 
                                                                        olovrant  :   0,23 € 
                                                                         Spolu    :   1,19 €   
       Základná škola:                                            
       stravníci od 6-11 rokov                              obed       :   1,01 €                                            
       stravníci od11-15 rokov                             obed       :   1,09 € 
        
        Dospelí stravníci:                                     obed       :    1,19 € 

        Režijné náklady na jeden obed:                                   1,10 € 
 
 b) Diétne stravovanie: 
        MŠ denné                                                 desiata   :   0,31 € 
        stravníci od 2-6 rokov                                obed      :   0,77 € 
                                                                        olovrant  :   0,26 € 
                                                                              Spolu      :   1,34 €   
       Základná škola:                                            
       stravníci od 6-11 rokov                              obed       :   1,21 € 
       stravníci od11-15 rokov                             obed       :   1,31 € 

       Režijné náklady na jeden obed:                                    1,10 € 

5. Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne vopred, 
a to prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Ak platba za stravné nebude uhradená do 
prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,  vedúca školskej jedálne nie je povinná  poskytnúť stravu deťom, 
žiakom alebo dospelým stravníkom. 

 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.11/2017, ktorým sa určuje výška mesačného  
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
21.06. 2017 a nadobúda účinnosť od 1. septembra 2017.  
 
2. Dňom účinnosti VZN č. 11/2017 sa ruší:  
a) VZN č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín,  
 
b) VZN č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/2008, 
ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti   Mesta  Trenčín,    
 
c) VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 13/2008, 
ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Trenčín. 
 
 
 
 
 
         Mgr. Richard Rybníček  
                                                            primátor mesta 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


