
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. 

 


