
     

        
         

       

       

    

            
         

         
    

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
�.  27/2012   

o výške príspevkov na �iasto�nú úhradu nákladov v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach, v školských ú�elových zariadeniach a o výške 
úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 

Schválené: 17. 4. 2012 (Uznesením �. 312/2012) 

Vyvesené: 25. 4. 2012 

Ú�inné: 1. 5. 2012 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je odôvodnený 
zosúladením ú�innosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov 
a zabezpe�ením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na 
financovanie potrieb územnej samosprávy 
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o výške príspevkov na �iasto�nú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach, v školských ú�elových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium 
v jazykovej škole 

Zastupite�stvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR �. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR �. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

�lánok  I.  

Úvodné  ustanovenia  

I. Toto všeobecne záväzné nariadenie (�alej len „VZN“) ustanovuje podrobnosti: 

1. o výške príspevku povinnej osoby na �iasto�nú úhradu nákladov v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach, ktorými sú: 

a) školský klub detí, ako sú�as� školy v zria�ovate�skej pôsobnosti PSK, 

b) školské stredisko záujmovej �innosti, 

c) školský internát, 

2. o výške príspevku povinnej osoby na �iasto�nú úhradu nákladov v školských ú�elových 
zariadeniach, ktorým je: 

a) zariadenie školského stravovania – školská jedále� alebo výdajná školská jedále�, 

3. o výške úhrady nákladov povinnou osobou alebo plnoletou fyzickou osobou pod�a �l. IX. bod 
1 písm. b) tohto VZN na štúdium v jazykovej škole. 

II. Za povinnú osobu sa na ú�el tohto VZN považuje rodi� alebo iný zákonný zástupca žiaka. 

�lánok  II.  

Ur�enie  výšky  mesa�ného p ríspevku  na  �iasto�nú  úhradu  nákladov   

na  �innosti  školského  klubu  detí  
1. Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. (1) zákona NR SR �. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov ur�uje výšku mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innosti 
školského klubu detí v sume od 1,99 EUR do 15 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené die�a pod�a osobitného predpisu 3) na 1 žiaka. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) zákon NR SR �. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
2) zákon NR SR �. 600/2003 Z.z. o prídavku na die�a a o zmene a doplnení zákona �. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 
v platnom znení 
3) zákon NR SR �. 601/2003 Z.z. o o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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2. Konkrétnu výšku mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innosti školského 
klubu detí (�alej len „ŠKD“) ur�í jednotne pre všetkých žiakov riadite� školy, ktorej 
sú�as�ou je ŠKD. 

3. Príspevok v ŠKD na základe rozhodnutia riadite�a školy, ktorého sú�as�ou je ŠKD, je možné 
zníži� alebo odpusti�, ak povinná osoba o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 
poberate�om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1) . 

4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len po�as doby, kedy trvajú podmienky, 
ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

5. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD, 
povinná osoba musí túto skuto�nos� písomne oznámi� riadite�ovi školy, ktorého sú�as�ou je 
ŠKD. 

Zmena sa uskuto�ní, ak je: 

a) v prospech žiaka, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola 
oznámená najneskôr v danom kalendárnom mesiaci; ak takáto zmena bola oznámená 
pod�a bodu 3 tohto �lánku až po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala, príspevok sa upraví 
najskôr od prvého d�a mesiaca, v ktorom bola oznámená, 

b) v neprospech žiaka, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

�lánok  III.  

Ur�enie  výšky  mesa�ného p ríspevku  na  �iasto�nú  úhradu  nákladov   

na  �innosti  školského s trediska  záujmovej  �innosti  
1. Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 115 ods. (5) zákona NR SR �. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení ur�uje výšku mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innosti školského 
strediska záujmovej �innosti od 3,31 € do 15 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené die�a pod�a osobitného predpisu 3) na 1 žiaka. 

2. Konkrétnu výšku mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov na �innosti školského 
strediska záujmovej �innosti (�alej len „ŠSZ�“) ur�í jednotne pre všetkých žiakov riadite� 
školy, ktorej sú�as�ou je ŠSZ�. 

3. Príspevok v školskom stredisku záujmovej �innosti na základe rozhodnutia riadite�a školy, 
ktorého sú�as�ou je ŠSZ�, je možné zníži� alebo odpusti�, ak povinná osoba o to písomne 
požiada a predloží doklad o tom, že je poberate�om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi 1) . 

4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len po�as doby, kedy trvajú podmienky, 
ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

5. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠSZ�, 
povinná osoba musí túto skuto�nos� písomne oznámi� riadite�ovi školy, ktorého sú�as�ou je 
ŠSZ�. 

Zmena sa uskuto�ní, ak je: 

a) v prospech žiaka, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola 
oznámená najneskôr v danom kalendárnom mesiaci; ak takáto zmena bola oznámená 

2 



               
         

           
      

               
               

          
                

        

         
              

           

               
                 

                  

             
    

             
             

   

     

             
           

               
         

           
      

           
             

           
             

           
                
         

pod�a bodu 3 tohto �lánku až po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala, príspevok sa upraví 
najskôr od prvého d�a mesiaca, v ktorom bola oznámená, 

b) v neprospech žiaka, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

�lánok  IV.  

Ur�enie  výšky  mesa�ného p ríspevku  na  �iasto�nú  úhradu  nákladov s pojených  s  ubytovaním  
v š kolskom  internáte  

1. Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 117 ods. (7) zákona NR SR �. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení ur�uje výšku mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov spojených 
s ubytovaním v školskom internáte od 13,27 EUR do 45 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené die�a pod�a osobitného predpisu 3) na 1 žiaka. 

2. Konkrétnu výšku mesa�ného príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov spojených 
s ubytovaním v školskom internáte (�alej len „ŠI“) ur�í jednotne pre všetkých žiakov 
riadite� školy, ktorej sú�as�ou je školský internát alebo riadite� školského internátu. 

3. Príspevok v ŠI na základe rozhodnutia riadite�a školy, ktorého sú�as�ou je ŠI alebo riadite�a 
ŠI je možné zníži� alebo odpusti�, ak povinná osoba o to písomne požiada a predloží doklad 
o tom, že je poberate�om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1) . 

4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len po�as doby, kedy trvajú podmienky, 
ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

5. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠI, 
povinná osoba musí túto skuto�nos� písomne oznámi� riadite�ovi školy, ktorej sú�as�ou je ŠI 
alebo riadite�ovi ŠI. 

Zmena sa uskuto�ní, ak je: 

a) v prospech žiaka, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola 
oznámená najneskôr v danom kalendárnom mesiaci; ak takáto zmena bola oznámená 
pod�a bodu 3 tohto �lánku až po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala, príspevok sa upraví 
najskôr od prvého d�a mesiaca, v ktorom bola oznámená, 

b) v neprospech žiaka, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

�lánok  V.  

Ur�enie  výšky p ríspevku  na  �iasto�nú  úhradu  nákladov a p  odmienky  úhrady   

v š kolskej  jedálni  
1. Školská jedále�, ktorej zria�ovate�om je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje stravovanie 

žiakom za �iasto�nú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na 
nákup potravín pod�a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporú�ané výživové 
dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup potravín pod�a 
vekových kategórií stravníkov (�alej len „kategória“) Prešovský samosprávny kraj v zmysle 
§ 140 ods. (9) zákona NR SR �. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ur�uje takto: 
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a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RA AJKY: od 0,40 do 0,44 EUR, 

DESIATA: od 0,25 do 0,29 EUR, 

OBED: od 1,05 do 1,33 EUR, 

OLOVRANT: 0,21 EUR, 

VE�ERA: od 0,67 do 0,74 EUR. 

b) OBED: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,88 do 1,16 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,95 do 1,22 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,05 do 1,33 EUR. 

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

RA AJKY: od 0,48 do 0,53 EUR, 

DESIATA: od 0,30 do 0,35 EUR, 

OBED: od 1,26 do 1,60 EUR, 

OLOVRANT: 0,25 EUR, 

VE�ERA: od 0,80 do 0,89 EUR. 

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

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,06 do 1,39 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,14 do 1,46 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,60 EUR. 

e) OBED – stravník športovej triedy a športovej školy: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,04 do 1,38 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,13 do 1,45 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,25 do 1,58 EUR. 

2. Konkrétnu výšku príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 
jedálni (�alej len „ŠJ“) ur�í pre konkrétnu kategóriu stravníkov uvedenú v bode 1 písm. a) až 
e) tohto �lánku riadite� školy, ktorej sú�as�ou je ŠJ. 

3. Stravníkom v ŠJ môžu by� deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom 
zria�ovate�a a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v ŠJ 
stravova� aj iné fyzické osoby. 

4. Výšku príspevku na úhradu nákladov v ŠJ pre zamestnancov školy a školského zariadenia 
a pre iné fyzické osoby ur�í riadite� školy, ktorej sú�as�ou je ŠJ. Výška príspevku 
zamestnanca a iných fyzických osôb nesmie by� nižšia ako výška príspevku stanovená pre 
stravníka od 15 do 18/19 rokov. 

5. Riadite� školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je školská jedále� môže 
rozhodnú� o znížení alebo odpustení príspevku na nákup potravín, ak povinná osoba písomne 
o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberate�om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi pod�a osobitného predpisu1) . To neplatí, ak ide o žiakov, na ktorých 
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sa poskytuje dotácia pod�a § 4 zákona NR SR �. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

6. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na nákup potravín trvá len po�as doby, pokia� 
trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

7. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku na nákup 
potravín v školskej jedálni, povinná osoba bezprostredne musí túto skuto�nos� písomne 
oznámi� riadite�ovi školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je školská jedále�. 

8. Zmena sa uskuto�ní od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

�lánok  VI.  

 Ur�enie  výšky p ríspevku  na r ežijné  náklady v   školskej  jedálni  

1. Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (10) zákona NR SR �. 245/2008 Z.z. 
v platnom znení ur�uje výšku príspevku na režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov 
v školskej jedálni takto: 

a) na 1 hlavné jedlo – obed v rozpätí od 0,00 do 0,30 EUR vo všetkých finan�ných pásmach 
pre všetky vekové kategórie, 

b) na 1 hlavné jedlo – ve�era v rozpätí od 0,00 do 0,20 EUR vo všetkých finan�ných 
pásmach pre všetky vekové kategórie, 

c) na 1 doplnkové jedlo (ra�ajky, desiata) v rozpätí od 0,00 do 0,10 EUR vo všetkých 
finan�ných pásmach pre všetky vekové kategórie, 

d) celková maximálna výška príspevku na režijné náklady súhrnne za celodennú stravu 
nepresiahne sumu 0,60 EUR. 

2. Konkrétnu výšku príspevku na režijné náklady ur�í riadite� školy/školského zariadenia, 
ktorej/ktorého sú�as�ou je školská jedále� jednotne pre každé hlavné a doplnkové jedlo vo 
všetkých finan�ných pásmach pre všetky vekové kategórie. 

3. Riadite� školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je školská jedále�, môže 
rozhodnú� o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady, ak povinná osoba písomne 
o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberate�om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi pod�a osobitného predpisu1) . To neplatí, ak ide o žiakov, na ktorých 
sa poskytuje dotácia pod�a § 4 zákona NR SR �. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení. 

4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na režijné náklady trvá len po�as doby, pokia� 
trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

5. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku na režijné 
náklady v školskej jedálni, povinná osoba bezprostredne musí túto skuto�nos� písomne 
oznámi� riadite�ovi školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je školská jedále�. 

6. Zmena sa uskuto�ní od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom zmena nastala. 
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�lánok  VII.  

Ur�enie  výšky p ríspevku  na  �iasto�nú  úhradu  nákladov   

vo v ýdajnej  školskej  jedálni  

1. Výdajná školská jedále�, ktorej zria�ovate�om je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za �iasto�nú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
nákladov na nákup potravín pod�a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporú�ané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na 
nákup potravín pod�a vekových kategórií stravníkov (�alej len „kategória“) Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 141 ods. (5) zákona NR SR �. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ur�uje takto: 

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

RA AJKY: od 0,40 do 0,44 EUR, 

DESIATA: od 0,25 do 0,29 EUR, 

OBED: od 1,05 do 1,33 EUR, 

OLOVRANT: 0,21 EUR, 

VE�ERA: od 0,67 do 0,74 EUR. 

b) OBED: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,88 do 1,16 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,95 do 1,22 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,05 do 1,33 EUR. 

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

RA AJKY: od 0,48 do 0,53 EUR, 

DESIATA: od 0,30 do 0,35 EUR, 

OBED: od 1,26 do 1,60 EUR, 

OLOVRANT: 0,25 EUR, 

VE�ERA: od 0,80 do 0,89 EUR. 

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

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,06 do 1,39 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,14 do 1,46 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,60 EUR. 

e) OBED – stravník športovej triedy a športovej školy: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,04 do 1,38 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,13 do 1,45 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,25 do 1,58 EUR. 

2. Konkrétnu výšku príspevku na �iasto�nú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni (�alej 
len „VŠJ“) ur�í pre konkrétnu kategóriu stravníkov uvedenú v bode 1 písm. a) až e) tohto 
�lánku riadite� školy, ktorej sú�as�ou je VŠJ. 
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3. Stravníkom vo VŠJ môžu by� deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so 
súhlasom zria�ovate�a a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu vo 
VŠJ stravova� aj iné fyzické osoby. 

4. Výšku príspevku na úhradu nákladov vo VŠJ pre zamestnancov školy a školského zariadenia 
a pre iné fyzické osoby ur�í riadite� školy, ktorej sú�as�ou je VŠJ. Výška príspevku 
zamestnanca a iných fyzických osôb nesmie by� nižšia ako výška príspevku stanovená pre 
stravníka od 15 do 18/19 rokov. 

5. Riadite� školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je výdajná školská jedále�, 
môže rozhodnú� o znížení alebo odpustení príspevku na nákup potravín, ak povinná osoba 
písomne o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberate�om dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod�a osobitného predpisu1) . To neplatí, ak ide 
o žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia pod�a § 4 zákona NR SR �. 544/2010 Z.z. 
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v platnom znení. 

6. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na nákup potravín trvá len po�as doby, pokia� 
trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

7. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku na nákup 
potravín vo výdajnej školskej jedálni, povinná osoba bezprostredne musí túto skuto�nos� 
písomne oznámi� riadite�ovi školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je výdajná 
školská jedále�. 

8. Zmena sa uskuto�ní od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

�lánok  VIII.  

Ur�enie  výšky p ríspevku  na  režijné  náklady v o  výdajnej  školskej  jedálni  
1. Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (10) zákona NR SR �. 245/2008 Z.z. 

v platnom znení ur�uje výšku príspevku na režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov 
vo výdajnej školskej jedálni takto: 

a) na 1 hlavné jedlo – obed v rozpätí od 0,00 do 0,30 EUR vo všetkých finan�ných pásmach 
pre všetky vekové kategórie, 

b) na 1 hlavné jedlo – ve�era v rozpätí od 0,00 do 0,20 EUR vo všetkých finan�ných 
pásmach pre všetky vekové kategórie, 

c) na 1 doplnkové jedlo (ra�ajky, desiata) v rozpätí od 0,00 do 0,10 EUR vo všetkých 
finan�ných pásmach pre všetky vekové kategórie, 

d) celková maximálna výška príspevku na režijné náklady súhrnne za celodennú stravu 
nepresiahne sumu 0,60 EUR. 

2. Konkrétnu výšku príspevku na režijné náklady ur�í riadite� školy/školského zariadenia, 
ktorej/ktorého sú�as�ou je výdajná školská jedále� jednotne pre každé hlavné a doplnkové 
jedlo vo všetkých finan�ných pásmach pre všetky vekové kategórie. 

3. Riadite� školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je výdajná školská jedále�, 
môže rozhodnú� o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady, ak povinná osoba 
písomne o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberate�om dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod�a osobitného predpisu1) . To neplatí, ak ide 
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o žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia pod�a § 4 zákona NR SR �. 544/2010 Z.z. 
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v platnom znení. 

4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na režijné náklady trvá len po�as doby, pokia� 
trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

5. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku na režijné 
náklady vo výdajnej školskej jedálni, povinná osoba bezprostredne musí túto skuto�nos� 
písomne oznámi� riadite�ovi školy/školského zariadenia, ktorej/ktorého sú�as�ou je výdajná 
školská jedále�. 

6. Zmena sa uskuto�ní od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

�lánok  IX.  

Ur�enie  výšky ú hrady  nákladov   na   štúdium  v  jazykovej  škole  

1. Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 53 ods. (6) zákona NR SR �. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ur�uje 
výšku príspevku na úhradu ro�ných nákladov t.j. školné v jazykovej škole: 

a) vo výške od 73,02 do 100 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené die�a pod�a 
osobitného predpisu 3) na 1 posluchá�a, ktorý je nezaopatreným die�a�om 2) , 

b) vo výške od 92,94 do 100 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pod�a 
osobitného predpisu 3) na 1 posluchá�a, ktorý je plnoletou fyzickou osobou, 

a výšku zápisného vo výške 6,63.EUR. 

2. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu ro�ných nákladov na štúdium v jazykovej škole (�alej 
len „JŠ“) ur�í riadite� JŠ. Výška príspevku pod�a bodu 1 písm. a) sa ur�í jednotne pre každé 
nezaopatrené die�a a výška príspevku pod�a bodu 1 písm. b) sa ur�í jednotne pre každú 
plnoletú osobu. 

3. Ak posluchá� JŠ do 30. septembra bežného roka preukáže, že sa zo závažných osobných 
dôvodov nemohol na kurze zú�ast�ova�, škola mu vráti školné. Zápisné sa nevracia. 

4. Príspevok v JŠ na základe rozhodnutia riadite�a JŠ je možné zníži� alebo odpusti�, ak 
povinná osoba alebo plnoletá fyzická osoba o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že 
je poberate�om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1) . 

5. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len po�as doby, kedy trvajú podmienky, 
ktoré takúto zmenu odôvod�ujú. 

6. Ak dôjde k zmene skuto�ností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu 
nákladov na štúdium v JŠ, povinná osoba alebo plnoletá fyzická osoba musí túto skuto�nos� 
písomne oznámi� riadite�ovi JŠ. 

7. Zmena sa uskuto�ní, ak je: 

a) v prospech posluchá�a, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola 
oznámená najneskôr v danom kalendárnom mesiaci; ak takáto zmena bola oznámená 
pod�a bodu 4 tohto �lánku až po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala, príspevok sa upraví 
najskôr od prvého d�a mesiaca, v ktorom bola oznámená, 
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b) v neprospech posluchá�a, od prvého d�a kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

�lánok  X.  

Závere�né  ustanovenie  

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie �. 13/2008 
v znení VZN �. 19/2010, VZN �. 23/2011 a VZN �. 24/2011 o výške príspevkov na �iasto�nú 
úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských ú�elových 
zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole. 

2. VZN PSK �. 27/2012 schválené Zastupite�stvom PSK d�a 17. apríla 2012 uznesením 
�. 312/2012 nadobúda ú�innos�, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, d�om 1. mája 
2012. 

V Prešove d�a 25. apríla 2012 

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

MUDr. Peter Chudík 

predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 
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