
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 03.07.2019 uznesením č.252, účinnosť: 
01.09.2019 
- novelizácia: VZN č.30/2019 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.09.2019 
uznesením č.332, účinnosť: 01.11.2019 
- novelizácia: VZN č.10/2020 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.04.2020 
uznesením č.531, účinnosť: 15.05.2020 
 
Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej 
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenie 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, iným fyzickým 
osobám a zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín: 
a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu režijných 
nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni materskej a základnej školy, 
b) podmienky na zníženie alebo odpustenie príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 
príslušného zákona, 
c) finančné pásma na nákup potravín, v súlade s ktorými sa následne určuje výška príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín. 

 
Čl. 2 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 
 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trenčín, poskytuje 
stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr 
pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre: 
a) deti materských škôl, 
b) žiakov základných škôl, 
c) zamestnancov škôl a školských zariadení, 
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 

 
Čl. 3 

Materské školy 
 

1.Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v školskej  jedálni takto: 

a)  Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. 
finančným pásmom, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
MŠVVaŠ SR), ak v písmene b) nie je uvedené inak, 

b)  Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, na ktoré sa poskytuje dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom, uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške rozdielu 
medzi nákladmi na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. 
finančným pásmom, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím 
návykom.  
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c) Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú 
výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným 
pásmom, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR.  

 

Sumy sú 
uvedené v eur 

desiata obed olovrant spolu 

Materské školy 
denné (stravníci 
od 2-6 rokov) 

0,38 0,90 0,26 1,54 

Zamestnanci 
MŠ, ŠJ pri MŠ 
a iné fyzické 
ososby 

 1,41   

 

2.Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na: 

a) dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom 

sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a súčasne odobralo 

stravu.  

b) dieťa navštevujúce materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej 

školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem 

je najviac vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole a súčasne odobralo stravu. 

c) dieťa navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho 

posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi. 

 

3.Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 

priamo v danej materskej škole (telefonicky, e-mailom alebo osobne) najneskôr do 14,00 hod. 

dňa predchádzajúceho dňu, za ktorý ho zo stravy odhlasuje.  

 

4.Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 

a) Zákonný zástupca každého dieťaťa ( aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej 

škole paušálne čiastkou 6,- € mesačne. 

b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, školských 
zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno 
odobraté hlavné jedlo – obed v školských jedálňach vo výške 1,50€. 

 

5. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu 

režijných nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 

 

6. Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov a na režijné náklady, ak ide o deti, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

7. Úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín, úhradu  nákladov vo 
výške rozdielu medzi nákladmi na nákup potravín a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy 
k stravovacím návykom a úhradu režijných nákladov za každé dieťa materskej školy, vykonáva 
zákonný zástupca dieťaťa mesiac vopred do 10. dňa v danom mesiaci bezhotovostne bankovým 
prevodom alebo poštovou poukážkou. Zamestnanci materskej školy a školskej jedálne pri 
materskej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú náklady na stravovanie v uvedenom termíne 
bezhotovostne. 
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8. Zákonnému zástupcovi dieťaťa u ktorého podľa potvrdenia od odborného lekára zdravotný 
stav vyžaduje osobitné stravovanie, ale toto dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ 
nezabezpečil tomuto dieťaťu osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným 
prevodom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky dieťaťa do 
materskej školy.  
 

Čl. 4 
Základné školy 

 
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na žiaka základnej školy vo 
výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne odobral stravu 
(obed).  
 
2. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania, nárok na dotáciu vo výške 1,20€ na podporu 
k stravovacím návykom nemá. 
 
3. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, uhrádza plnú stanovenú sumu 
úhrady za stravu ( bez priznania dotácie 1,20€) za: 
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil vyučovania 

v základnej škole a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy v školskej jedálni, 
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil vyučovania  

v základnej škole a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy v školskej jedálni. 
 

Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, je povinný odhlásiť žiaka zo stravy 

priamo v danej základnej škole (telefonicky, e-mailom alebo osobne) najneskôr do 14,00 hod. 

dňa predchádzajúceho dňu, za ktorý ho zo stravy odhlasuje.  

 
4.Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální určuje príspevok 
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni pre všetky 
vekové kategórie stravníkov v 3. finančnom pásme: 

 Žiak od 6 do 11 rokov – 1,21€ 

 Žiak od 11 do 15 rokov – 1,30€ 
Finančné pásma určuje MŠVVaŠ SR podľa osobitného predpisu. 
Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov na stravovanie vo výške rozdielu medzi dotáciou na výchovu k stravovacím návykom a 
skutočnými nákladmi na nákup potravín na stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v 
súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. 
  
5. 
a) Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov na diétne stravovanie vo výške rozdielu medzi dotáciou na výchovu k stravovacím 
návykom a skutočnými nákladmi na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových 
kategórii stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:  

 Žiak od 6 do 11 rokov – 1,46€ 

 Žiak od 11 do 15 rokov – 1,56€ 
b) Zákonnému zástupcovi žiaka, u ktorého podľa potvrdenia od odborného lekára zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie a tento žiak neodoberie stravu z dôvodu, že školská jedáleň 
uvedený druh stravovania nezabezpečila, zriaďovateľ prostredníctvom základnej školy vyplatí 
dotáciu bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe 
evidencie dochádzky žiaka do základnej školy.  

 
6. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú 
výšku príspevku určenú .v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom 
vydaným MŠVVaŠ SR: 

 Dospelí stravníci – bežné stravovanie – 1,41€ 

 Dospelí stravníci – diétne stravovanie – 1,69€ 
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7.Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 5 a 6 školského zákona určuje 
výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej 
jedálni takto: 
a) Zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako 

súčasti základnej školy paušálne čiastkou 8,00 € mesačne. 
b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základných  škôl, školských 

zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno 
odobraté hlavné jedlo – obed v školských jedálňach vo výške 1,50 €. 

 
8.Úhradu nákladov na stravovanie za každé dieťa základnej školy vykonáva zákonný zástupca 
dieťaťa mesiac vopred do 10. dňa v danom mesiaci bezhotovostne bankovým  prevodom alebo 
poštovou poukážkou. Zamestnanci základnej školy a školskej jedálne pri základnej škole a iné 
fyzické osoby uhrádzajú náklady na stravovanie v uvedenom termíne bezhotovostne. 
 

Čl. 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 
1.Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť čl. 1 písm. e) a čl. 6 – školská jedáleň 
a výdajná školská jedáleň Všeobecne záväzného nariadenia 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. 

 
2.Súčasne sa vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Trenčín č. 11/2017 čl. 7 premenováva 
na čl. 6. 

Čl.6 
Osobitné ustanovenie 

 
Osobitné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: Mesto Trenčín ako zriaďovateľ ruší 
príspevkovú povinnosť v zmysle ustanovení tohto VZN na dobu trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a to 
za dni, počas ktorých bude prerušené vyučovanie v školách a/alebo bude prerušená prevádzka 
školských zariadení, t. j. výška príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného obdobia 
predstavuje 0,00 €.“   
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie 

 
1.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 20/2019, ktorým sa určuje výška príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 
jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo schválené 
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 3. júla 2019 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.30/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 20/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 
a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.septembra 2019 a nadobúda účinnosť 1.novembra 2019. 
 
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie  Mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej 
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie č. 
35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
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s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo 
schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.apríla 2020 a nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
       Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


