Mesto Sládkovičovo na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá‐
va

Všeobecne záväzné nariadenie č. 62/2008 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo
§1
Úvodné ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia mesta je určenie výšky mesačných prí‐
spevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materských školách,
so štúdiom na základnej umeleckej škole, na činnosť v školských výchovno‐vzdelávacích
zariadeniach a výšku príspevkov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výži‐
vové dávky od zákonného zástupcu dieťaťa (ďalej len „príspevok“1)
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§2
Vymedzenie pojmov
Príspevok v materskej škole(MŠ) za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej
obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej ško‐
ly mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima na jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 2)
Príspevok v základnej umeleckej škole (ZUŠ) na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva:
a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % životného minima
pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 2)
b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 2)
Príspevok v školskom klube detí (ŠKD) na čiastočnú úhradu nákladov spoje‐
ných s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zá‐
stupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopat‐
rené dieťa podľa osobitného predpisu. 2)
Príspevok v centre voľného času (CVČ) na čiastočnú úhradu nákladov spoje‐
ných s činnosťou centra voľného času:

) Finančné pásma nákladov na nákup potravín v školských jedálňach, metodický pokyn MŠ SR
) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení

a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15% životného minima
pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 2)
b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15% životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 2)
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (ŠJ), ktorá posky‐
tuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 1)
§3
Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach
Ak sa v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy
a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby,
ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevkom na čiastočnú úhradu nákla‐
dov spojených s pobytom detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a hradia ná‐
klady v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov.
čl. 1
Materské školy
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno‐emocionálnej, in‐
telektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára pred‐
poklady na ďalšie vzdelávanie. Materské školy pripravujú deti na život v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Príspevok za pobyt je určený na
zabezpečenie prevádzkových nákladov materskej školy, vrátane výdavkov na nákup
učebných pomôcok a školských potrieb.
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách Fučíkova
a Budovateľská, ktorú uhrádza zákonný zástupca je mesačne na jedno dieťa
v sume 270,00 Sk (8,96 €) a v materskej škole Abrahámska v sume 220,00 Sk
(7,30 €)
2. Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak sú splnené podmienky:
a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) zákonný zástupca predloží zástupcovi riaditeľa školy pre materskú školu
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi,
c) dieťa je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza
za dieťa, ktoré
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvo‐
dov preukázateľným spôsobom,
b) nenavštívilo materskú školu v čase školských prázdnin alebo bola preru‐
šená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca po‐
mernú časť určeného príspevku.
čl. 2
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelá‐
vacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základných škôl. Základná
umelecká škola však môže organizovať štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povin‐
nej školskej dochádzky ako aj pre žiakov stredných škôl a dospelých. Príspevok je urče‐
ný na zabezpečenie prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, vrátane výdav‐
kov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb. Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom žiakov na základnej umeleckej škole uhrádza zákonný
zástupca, resp. plnoletý študent bez vlastného príjmu mesačne sumou: a) v individuálnej
forme vyučovania 210,00 Sk (6,97 €) b) v skupinovej forme vyučovania 150,00 Sk (4,97
€). Výška príspevku v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem
a) v individuálnej forme vyučovania 300,00 Sk (9,95 €) b) v skupinovej forme vyučova‐
nia 200,00 Sk (6,63 €). Mesto Sládkovičovo ako zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to pí‐
somne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 3), alebo o to požiada
plnoletý študent bez vlastného príjmu.
čl. 3
Školský klub detí
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na zá‐
kladnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského za‐
riadenia zameranej na ich prípravu a vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich
záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Výška mesačného prí‐
spevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu je: 150,00 Sk (4,97 €)
v Spojenej škole a 70,00 Sk (2,32 €) v Základnej škole S. Petőfiho s materskou školou
s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským. Mesto Sládkovičovo ako zriaďovateľ
ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení mesačného príspevku, ak zákonný zá‐
stupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberate‐
ľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu. 3) Riaditelia základných škôl sú oprávnení určiť cenník poplatkov na ostatné
voľnočasové aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti školského klubu detí
(letné tábory a pod.)
čl. 4
Centrum voľného času
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariade‐
nia výchovno‐vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí v ich voľnom čase. Výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti záujmových útvarov

centra voľného času je: 45,00 Sk (1,50 €). Mesto Sládkovičovo ako zriaďovateľ CVČ mô‐
že rozhodnúť o znížení alebo odpustení mesačného príspevku, ak zákonný zástupca ne‐
plnoletého 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. 3)
Riaditeľ Spojenej školy Sládkovičovo je oprávnený určiť cenník poplatkov na ostatné
voľnočasové aktivity, zabezpečované okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov
(letné tábory, jednorázové použitie internetu, príležitostná činnosť a pod.)
čl. 5
Školská jedáleň
Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
Príspevok na stravovanie je určený na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.4)
Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka vo výške nákladov na nákup po‐
travín podľa vekových kategórií stravníkov a finančného pásma určeného Minister‐
stvom školstva SR.1) Mesto Sládkovičovo ako zriaďovateľ určuje nasledovnú výšku prí‐
spevku na stravovanie v rámci vyššie uvedených finančných pásiem:
 v materských školách
32,00 Sk (1,06 €)
 ZŠ deti 6–11 ročné
27,00 Sk (0,89 €)
 ZŠ deti 11–15 ročné
29,00 Sk (0,96 €)
 dospelí stravníci
33,00 Sk (1,09 €)
Príspevok na stravovanie sa uhrádza vo výške 3,00 Sk (0,10 €), ak je splnená pod‐
mienka, že dieťa alebo žiak dostáva dotáciu na stravu od štátu.2)
§4
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, za štúdium
v ZUŠ, na činnosť ŠKD, CVČ a ŠJ neupravené týmto Všeobecne záväzným nariade‐
ním, sa vzťahujú ostatné príslušné právne predpisy.
2. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz
1,00 € = 30,1260 Sk.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Sládkovičove dňa 3. 9. 2008 a nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úrad‐
nej tabuli mesta Sládkovičovo.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

4

) § 5, § 8 ods.5, § 10 ods.4 výnos č. 29775/2007 – II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR

Prehľad o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Sládkovičovo

por. č.
1.

2.

3.

4.
5.

škola, školské zariadenie
materská škola
MŠ Fučíkova, Budovateľská
MŠ Abrahámska
základná umelecká škola
žiaci ZŠ, príp. študenti bez príjmu
individuálne vyučovanie
skupinové vyučovanie
dospelí
individuálne vyučovanie pre osobu, ktorá
má vlastný príjem
skupinové vyučovanie pre osobu, ktorá má
vlastný príjem
školský klub detí
ŠKD pri Spojenej škole
ŠKD pri ZŠ S. Petőfiho s MŠ s vvjm
centrum voľného času
školská jedáleň
materská škola ‐ desiata, obed, olovrant
základná škola
obed 1. stupeň
obed 2. stupeň
dospelí stravníci – obed
deti v hmotnej núdzi

Schválené na rokovaní MsZ Sládkovičovo dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Číslo uznesenia, ktorým bolo VZN schválené:

výška príspevku
do 31. 8. 2008 návrh od 1. 9. 2008
250,00 Sk
200,00 Sk

270,00 Sk (8,96 €)
220,00 Sk (7,30 €)

200,00 Sk
150,00 Sk

210,00 Sk (6,97 €)
150,00 Sk (4,97 €)

200,00 Sk

300,00 Sk (9,95 €)

150,00 Sk

200,00 Sk (6,63 €)

150,00 Sk
60,00 Sk
50,00 Sk

150,00 Sk (4,97 €)
70,00 Sk (2,32 €)
45,00 Sk (1,49 €)

30,00 Sk

32,00 Sk (1,06 €)

25,00 Sk
27,00 Sk
30,00 Sk
1,00 Sk

27,00 Sk (0,89 €)
29,00 Sk (0,96 €)
33,00 Sk (1,09 €)
3,00 Sk (0,10 €)

3. 9. 2008
3. 9. 2008
18. 9. 2008
18. 9. 2008
230/2008

