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N á v r h 
 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tren čín č. 7/2011, ktorým sa mení 

a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tren čín č. 13/2008, ktorým sa 
určuje výška mesa čného príspevku na čiasto čnú úhradu nákladov spojených 
s činnos ťou škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti  Mesta 

Trenčín   
 

   
 
 
 
 
Predkladá :                                               Návrh na uznesenie: 
Ing. Oto Barborák                                    na osobitnej prílohe 
člen MsR 
                           
 
Spracoval: 
Mgr. Jozef Baláž 
vedúci útvaru školstva 
 
 
Návrh  je v súlade s PHSR 
Dopad na rozpočet: zvýšenie príjmov 
Stanovisko FMK z 28. 06. 2011: súhlasí s predloženým návrhom 
Stanovisko KŠ zo 06. 07. 2011: súhlasí s predloženým návrhom 
 
 
Trenčín, 24. 08. 2011 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa 
 
    Celospoločenský vývoj, životný štýl, nové výživové trendy v oblasti stravovania ako aj požiadavky 
na zabezpečenie zdravej výživy detí a mládeže si v praxi vyžiadali aktualizáciu materiálno-
spotrebných noriem (ďalej len MSN), ktoré  každoročne vydáva pre školské stravovanie Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ). 
    Od 1.1.2011 vydalo MŠVVaŠ pre potreby školského stravovania  aktualizované MSN, ktoré  majú 
záväzný charakter  a musia sa pri príprave jedál bezpodmienečne dodržiavať.  Okrem MSN je na 
zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania potrebné dodržiavať 
odporúčané výživové dávky (ďalej OVD), zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov,  
a v neposlednom rade stanovenie finančných pásiem výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a 
žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. 
    Do MSN sú zaradené suroviny, ktorých cena v poslednom období stúpla, ako napr. bryndza, 
šampiňóny, hliva, sušené hríby, špargľa, mrazená zelenina / špenát, hrášok, tekvica/ sterilizované 
výrobky ako sú kompóty, drvené rajčiny, mäsá výsekové / čerstvé hovädzie zadné, bravčové karé BK,  
roštenec,  teľacie stehno, stehná kuracie kalibrované, kuracie prsia a stehná BK, morčacie prsia BK, 
losos, krabie tyčinky, rajčiny, paprika, karfiol, uhorky šalátové, sója, syr tvrdý, maslo, mlieko, tvaroh, 
múčne jedlá hlboko mrazené, ovocie, kakao. 
    V normách sú v mletých a kombinovaných jedlách používané hovädzie zadné a bravčové stehno, 
bez možnosti zámeny uvedených surovín. Hovädzie zadné sa toho času pohybuje v cenovej relácii 
krava za 6,3481 € a býk za 7,2960 €. U rybieho filé sa zvýšila hmotnosť mäsa v hrubej váhe 
v rozmedzí 15 – 20 % podľa druhu jedla. Múčne pokrmy majú zvýšenú hmotnosť múky, tukov 
a ďalších ingrediencií. Pri ovocí je zvýšená hmotnosť pri 3. Stupni. Viac ako 80 % jedál má zvýšené 
hmotnosti  ako je zelenina, tuky, závarky, mlieko, maslo. Do šalátov sa môže používať iba olivový olej. 
     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, ale aj z dôvodu zjednotenia finančných pásiem je 
nutné pristúpiť k úprave príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadeniach 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Navrhujeme zaradiť všetky vekové 
skupiny do 2. finančného pásma vydaného MŠVVaŠ SR. 
     Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v paragrafoch § 28, § 49, §140 a § 141  určuje maximálnu výšku príspevku, akou prispieva 
zákonný zástupca, na jedno dieťa vo výške 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, čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou školského 
zariadenia. V súčasnosti výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je 86,65 €, a pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu je 189,83 €.    
     Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté v roku 2008 a náklady na zabezpečenie 
prevádzky týchto zariadení za 3-ročné obdobie stúpali rýchlejšie ako základ z ktorého sa vypočítava 
výška poplatku. Za toto obdobie sa zvýšil len o 5,00 €. ( Životné minimum na jedno nezaopatrené 
dieťa sa zvýšilo z 81,65 € na 86,65 €). 
  
Na základe návrhov vedúcich školských jedální, riaditeľov škôl a školských zariadení navrhujeme 
nasledovnú úpravu výšku poplatkov v jednotlivých článkoch tohto VZN: 
 
Čl. 2 Materské školy,   
odstavec 2: 
Poplatok zo 14 %  zvýšiť na 15 % ( z 12,13 € na 12,99 €,  mesačné zvýšenie o 0,86 € ) 
 
Čl. 3  Základná umelecká škola: 
 odstavec 2: 
Štúdium žiakov bez vlastného príjmu, písmeno: 
a) Individuálne vyučovanie: 
    z 8,1% zvýšiť na 13% ( zo 7,01 € na 11,26 €, mesačné zvýšenie o 4,25 €) 
b) skupinové vyučovanie: 
    z 5,6% zvýšiť na 10,6% ( zo 4,85 € na 9,18 €, mesačné zvýšenie o 4,33 €) 
c) prípravné štúdium vo všetkých odboroch: 
    zo 4,8% zvýšiť na 8 % ( zo 4,15 € na 6,93 €, mesačne o 2,78 € ) 



 
Štúdium pre žiakov s vlastným príjmom: 
d) skupinové vyučovanie: 
    zo 7,4 % na 9 % (z 14,04 € na 17,08 €, mesačne o 3,04 € ) 
e) individuálne vyučovanie: 
    z 9,2 % na 11 % (zo 17,46 € na 20,88 €, mesačne o 3,42 €) 
  
Čl. 4  Školský klub detí 
Odstavec 2: 
 
Školský klub detí zriadení pri základnej škole s ročníkmi 1.-9.: 
Zo 6 % na 8%  (z 5,19 € na 6,93 €, mesačne o 1,74 € )   
Školský klub detí zriadení pri základnej škole s ročníkmi 1.-4.: 
Zo 4 % na 6 % ( z 3,46 € na 5,19 % €, mesačne o 1,73 € ) 
 
Čl. 5 Centrum vo ľného času 
Pri centre voľného času opäť neuvažujeme so zavedením poplatku z nasledujúcich dôvodov: 
V základných školách žiaci za mimoškolskú záujmovú činnosť neplatia žiadne príspevky. Krúžky 
navštevujú na základe odovzdania vzdelávacieho poukazu alebo aj bez odovzdania.  
Do roku 2008 sme vyberali ročný poplatok v CVČ vo výške 1,65 €. Počet detí, ktoré navštevovalo 
záujmovú činnosť sa pohyboval okolo 260 detí ročne a príjem z poplatkov bol 429,00 €. Po zrušení 
poplatku a následnej úpravy, že i CVČ môžu prijímať vzdelávacie poukazy sa počet detí zvýšil ročne 
o cca 50 detí, čo prinieslo napríklad v tomto roku zvýšený príjem z podielových daní o 9 816,00 €. 
Predpokladáme, že po zavedení poplatku by sa počet detí znížil na úroveň 260 detí, čo by prinieslo 
zníženie príjmu z podielových daní o 9387,00 €. 
 
 
Čl. 6 Školská jedále ň a výdajná školská jedále ň 
odstavec 5: 
MŠVVaŠ vydalo s platnosťou od 01. 09. 2011 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 ktoré je zriaďovateľ školských jedální povinný dodržiavať. Navrhujeme 
zaradiť všetky vekové skupiny do 2. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pri 
klasickom stravovaní a diétnom stravovaní žiakov základných škôl. Do 1. finančného pásma 
navrhujeme zaradiť diétna stravovanie v materských školách a upraviť finančnú normu na nákup 
potravín nasledovne: 
Klasické stravovanie: 
Materské školy: z 1,06 € na 1,12 €  zvýšenie o 0,06 €, 
Základné školy: 1. Stupeň  z 0,82 € na 0,95 €, zvýšenie o 0,13 €, 
                           2. stupeň z 0,89 € na 1,01 €, zvýšenie o 0,12 €, 
                           dospelí stravníci: z 0,99 € na 1,12 €, zvýšenie o 0,13 €, 
                           cudzí stravníci : z 0,99 € na 1,12 €, zvýšenie o 0,13 €, 
Diétna stravovanie: 
Materské školy: 1,26 € 
Základné školy: 1. stupeň: 1,14 € 
                           2. stupeň: 1,21 € 
 
Režijné náklady na jeden obed : 1,01 €   
 
 
Návrh na uznesenie : 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 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.   



 
 
 
Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa  § 6 ods. 1 a § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tren čín č. 7/2011, ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Tren čín č. 13/2008, ktorým sa ur čuje výška mesa čného príspevku na 

čiasto čnú úhradu nákladov spojených s činnos ťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti Mesta Tren čín 

 
takto:   

 
 

1. V  článku 2 sa pôvodný text ods.2  nahrádza textom v znení: 
 

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ materských škôl určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa   
           v materskej škole na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne. 
 

2. V  článku 3 sa pôvodný text ods. 2  nahrádza textom v znení: 
 

             Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy určuje výšku príspevku na úhradu   
             nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole nasledovne: 
 
            Štúdium pre žiakov - bez vlastného príjmu: 

a)  individuálne vyučovanie:  
� 13 % aktuálnej  sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 

písm. c) zákona   č.  601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,  
b) skupinové vyučovanie:    

� 10,6 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 
písm. c) zákona   č.  601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,   

c) prípravné štúdium vo všetkých odboroch:  
� 8  % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2 písm. 

c) zákona   č.  601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
            Štúdium pre žiakov - s vlastným príjmom: 
            d)  skupinové vyučovanie: 

� 9 % aktuálnej  sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   
                             písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,  
           e) individuálne vyučovanie: 

� 11 % aktuálnej  sumy životného minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2   
                      písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
3.  V  článku 4 sa pôvodný text ods. 2  nahrádza textom v znení: 

  
             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: 
 
            Školský klub detí zriadený pri základnej škole s ročníkmi 1.- 9.:  
 

� 8 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa § 2   písm. 
c) zákona   č.  601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

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



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

 
4. V  článku 6 sa pôvodný text ods. 5  nahrádza textom v znení: 

 
        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: 
 
         Klasické stravovanie: 
        MŠ denné                                                desiata   :   0,26 € 
        (stravníci od 2-6 rokov)                              obed      :   0,64 € 
                                                                        olovrant  :   0,22 € 
                                                                        Spolu      :  1,12 €   
 
       Základná škola                                            
       (stravníci od 6-11 rokov)                            obed       :   0,95 € 
 
       Základná škola                                            
       (stravníci od11-15 rokov)                           obed       :    1,01 € 
     
        Dospelí                                                   obed       :    1,12 € 

        Režijné náklady na jeden obed:                                     1,01 € 
 
        Diétna stravovanie: 
        MŠ denné                                                 desiata   :   0,29 € 
                                                                        obed      :   0,72 € 
                                                                        olovrant  :   0,25 € 
                                                                              Spolu      :   1,26 €   
         
       Základná škola                                            
       (stravníci od 6-11 rokov)                            obed       :   1,14 € 
 
       Základná škola                                            
       (stravníci od11-15 rokov)                           obed       :    1,21 € 
     
 

        Režijné náklady na jeden obed:                                     1,01 € 

 

5. V  článku 9 sa dop ĺňa ods. 2, ktorý znie:  

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 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 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 31.08. 2011 a 
nadobúda účinnosť dňom 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
Pôvodné znenie článku 9 sa označí ako ods.1.  
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Richard Rybníček   
                                                          primátor mesta 
 
  


