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Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 76/2019, 

 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, 
v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej 
škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013 a VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 
10.02.2015 

 

 VZN č. 27/2012 sa mení takto: 

- v  Článku IV. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni ods. 1. znie takto: 

1.  Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“) Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (10) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje takto: 

a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RAŇAJKY:   od 0,65 do 0,73 EUR, 

DESIATA:        od 0,54 do 0,60 EUR, 

OBED:  od 1,26 do 1,41 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,36 do 0,40 EUR, 

VEČERA:   od 0,79 do 0,89 EUR. 

b) OBED: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,08 do 1,21 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,16 do 1,30 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,41 EUR. 

c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie a stravovanie 
športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 
stravovania v platnom znení: 

RAŇAJKY:   od 0,78 do 0,87 EUR, 

DESIATA:        od 0,65 do 0,73 EUR, 

OBED:  od 1,51 do 1,69 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,43 do 0,48 EUR, 

VEČERA:   od 0,95 do 1,06 EUR. 

d) OBED – diétne stravovanie a stravovanie športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,30 do 1,46 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,39 do 1,56 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,51 do 1,69 EUR. 

 



  

- v  Článku VI. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
vo výdajnej školskej jedálni ods. 1. znie takto: 

1. Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“) Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 141 ods. (6) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje takto: 

a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RAŇAJKY:   od 0,65 do 0,73 EUR, 

DESIATA:        od 0,54 do 0,60 EUR, 

OBED:  od 1,26 do 1,41 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,36 do 0,40 EUR, 

VEČERA:   od 0,79 do 0,89 EUR. 

b) OBED: 

− v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,08 do 1,21 EUR, 

− v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,16 do 1,30 EUR, 

− v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,41 EUR. 

c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie a stravovanie 
športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 
stravovania v platnom znení: 

RAŇAJKY:   od 0,78 do 0,87 EUR, 

DESIATA:        od 0,65 do 0,73 EUR, 

OBED:  od 1,51 do 1,69 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,43 do 0,48 EUR, 

VEČERA:   od 0,95 do 1,06 EUR. 

d) OBED – diétne stravovanie a stravovanie športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 

− v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,30 do 1,46 EUR, 

− v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,39 do 1,56 EUR, 

− v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,51 do 1,69 EUR. 

 

II. 

- Článok IX. Záverečné ustanovenie znie takto: 

1. VZN PSK č. 27/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17. apríla 2012 uznesením č. 
312/2012 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom 1. mája 
2012. 

2. VZN PSK č. 31/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. februára 2013 uznesením   
č. 461/2013 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom 
vyhlásenia t. j. 12. februára 2013. 



  

3. VZN PSK č. 45/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. februára 2015 uznesením   
č. 158/2015 nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 
nadobúda 15.dňom od vyvesenia. 

4. VZN PSK č. 76/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 uznesením                    
č. 266/2019 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu,                                    
dňom 1. septembra 2019. 

 
 
 
V Prešove dňa 26. augusta 2019 

 

 

 

 

 

  ................................................................ 

  PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r. 

  predseda 

  Prešovského samosprávneho kraja 

 


