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NÁVRH  NA UZNESENIE  

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 
11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v 
zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

  s c h v a ľu j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/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. xx/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 
uznesením č. xxx/2019 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného 
záujmu, dňom 1. septembra 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dôvodová správa 
 

Prekladaný materiál bol vypracovaný na základe zmeny finančných pásiem na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov bez zdravotných 
obmedzení, pre diétne stravovanie a stravovanie športovcov, ktoré určilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 140 ods. (13) a § 141 ods. (9) 
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 
septembra 2019.  

Podľa vyššieho uvedeného zákona zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórii stravníkov. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
uznesením č. 21/2019 zo dňa 06.08.2019 odporúčala  Zastupiteľstvu PSK schváliť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/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. 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa od 01.09.2019 
bude poskytovať v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zabezpečenie 
stravy v základnej škole pre každá dieťa vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.  Ak dieťa 
neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa 
osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo 
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

  Materiál je potrebné schváliť z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorý je 
odôvodnený zosúladením účinnosti platnej právnej úpravy na úseku úhrad nákladov 
a zabezpečením nadväznosti pri uhrádzaní príspevkov s prihliadnutím na 
financovanie potrieb územnej samosprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
15. zasadnutie Zastupiteľstva      Číslo poradia:  
Prešovského samosprávneho kraja 
dňa 26.08.2019 
 

 
Vyhodnotenie pripomienkového konania 

k návrhu VZN PSK č. xx/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 

 
 
 
Názov materiálu Návrh VZN PSK č. xx/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 

Dátum začatia pripomienkového 
konania 

 
17.07.2019 

Dátum ukončenia 
pripomienkového konania 

 
11.08.2019 

Lehota na pripomienkovanie 25  dní 

Internetová adresa: http://www.po-kraj.sk 

E-mail (na pripomienky) lenka.holubova@vucpo.sk 

 
Predkladá:          
PaedDr. Ján Furman, v.r. 
vedúci Odboru školstva Ú PSK 
 
Spracovala: 
Ing. Lenka Holubová, v.r. 
 
Odsúhlasil: 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, v.r. 
riaditeľ Úradu PSK 
  
V Prešove 13.08.2019  



  

Dôvodová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods. 3 zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zverejnil dňa 17.07.2019 
vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle samosprávneho kraja návrh 
všeobecne záväzného nariadenia. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová 
lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnenú 
pripomienku k návrhu nariadenia. 

V stanovenej lehote nebola k návrhu nariadenia vznesená žiadna 
pripomienka. 

Navrhovateľ nariadenia prihliadol na to, že text uvedený v návrhu nariadenia 
v bode 2. „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 
v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ je v rozpore s § 8 ods. (2) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z., a to z dôvodu, že zákon č. 544/2010 Z. z. 
nesplnomocnil samosprávny kraj na prijatie všeobecne záväzného nariadenia vo 
veciach dotácií poskytovaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a je 
aj v rozpore s protestom prokurátora, ktorý pojednáva o tom, že preberanie zákonnej 
úpravy do VZN nemá opodstatnenie.  

Z uvedeného dôvodu bol text premietnutý do dôvodovej správy k návrhu 
nariadenia za účelom poskytnutia úplnosti informácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Zápisnica 

z Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK č. xx/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 
 

V súlade s § 8 ods. (4) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
nebola v stanovenej lehote, t. j. do 11. augusta 2019, vznesená žiadna pripomienka k 
návrhu nariadenia v písomnej či elektronickej forme. 

 

 


