
Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, 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, zákona NR SR 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva 

toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 13. decembra 

2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach                                                       

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určuje zákonným 

zástupcom detí a žiakov a dospelým osobám škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

a) výška príspevku v školách a školských zariadeniach a lehota ich platenia, 

b) postup pri znížení alebo odpustení príspevku. 

2. Pod pojmom zákonný zástupca sa na účely tohto nariadenia rozumie rodič, iná fyzická 

osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť (ďalej len 

„zákonný zástupca“). 

3. Pre účely tohto nariadenia materská škola, základná umelecká škola, školský klub detí, 

centrum voľného času a zariadenie školského stravovania sú školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

4. Zriaďovateľ Mesto Dunajská Streda (ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu: 

a) výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,   

c) na štúdium v základnej umeleckej škole,  

d) na činnosť centra voľného času,  

e) nákladov na nákup potravín a režijných nákladov v zariadení školského 

stravovania. 

 

 

 

 



§ 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiacoch september až jún (vrátane) prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa 

mesačne sumou 30 €.  

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch ustanovených zákonom1. 

3. Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza v termíne ustanovenom zákonom1.  

4. Ak bola na základe rozhodnutia zriaďovateľa prerušená prevádzka materskej školy 

zapríčinená závažnými technickými a prevádzkovými dôvodmi, zákonný zástupca 

uhrádza pomernú časť príspevku v alikvotnej sume prepočítanú na počet dní v danom 

mesiaci; to neplatí, ak bola prerušená prevádzka len niektorých materských škôl a dieťa 

sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v inej materskej škole zriaďovateľa. 

5. Ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na celý kalendárny mesiac z 

dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, zriaďovateľ 

môže rozhodnúť o odpustení príspevku na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu doručenej materskej škole do 5 pracovných dní od vzniku dôvodu prerušenia 

dochádzky, ktorú riaditeľ materskej školy spolu so svojím vyjadrením bezodkladne 

predkladá zriaďovateľovi.  

6. Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin , t. j. v mesiacoch júl a august (ďalej 

len „letná prázdninová činnosť“) je realizovaná podľa zriaďovateľom schváleného 

letného harmonogramu prevádzky na aktuálny rok. 

7. Pre určenie výšky príspevku počas letnej prázdninovej činnosti je rozhodujúce písomné 

vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom záväzne vyjadrí svoj záujem o letnú 

prázdninovú činnosť a uvedie podľa aktuálneho letného harmonogramu, kedy bude 

dieťa navštevovať materskú školu.  

8. Za týždeň dochádzky do materskej školy počas letnej prázdninovej činnosti sa na účely 

platenia príspevku považuje každý, aj začatý týždeň.  

9. Zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na letnú 

prázdninovú činnosť za mesiac júl vo výške 40,00 €.  

10. Zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na letnú 

prázdninovú činnosť za mesiac august v pomernej časti príspevku uvedeného v ods. 9 

podľa týždňa dochádzky v nadväznosti na ods. 7 a 8, a to týždenne 10 €. 

11. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť príspevok na letnú prázdninovú činnosť 

do 20. júna aktuálneho roka.  

12. Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať o vrátenie príspevku za letnú 

prázdninovú činnosť v prípade, ak dieťa nenastúpilo na letnú prázdninovú činnosť ani 

na jeden deň zo zdravotných dôvodov, po predložení lekárskeho potvrdenia, najneskôr 

do 30. septembra aktuálneho roka.  

 

 

 

 



§ 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu detí za jedno dieťa mesačne 22 €. 

2. Výška príspevku v školskom klube detí sa upravuje pre druhého a ďalšieho 

súrodenca v školskom klube na mesačne 11 €.  

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí sa 

neuhrádza v prípade ustanovenom zákonom1. 

4. Príspevok podľa ods. 1 a 2 sa uhrádza v termíne ustanovenom zákonom1. 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole 

 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole 

je určená s prihliadnutím na vek žiaka základnej umeleckej školy, na právny status 

študenta a na skutočnosť, či je žiak základnej umeleckej školy započítaný do zberu 

údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam do 

štatistického výkazu k 15.9. bežného roka2 (ďalej len „započítaný do zberu údajov“).  

2. Pod pojmom status študenta sa na účely tohto nariadenia rozumie, že plnoletý žiak do 

dovŕšenia 25 rokov veku (ďalej len „plnoletý žiak“) preukáže dennú formu štúdia na 

strednej alebo vysokej škole potvrdením o návšteve školy. 

3. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka od piatich rokov veku (ďalej len „zákonný 

zástupca neplnoletého žiaka“), plnoletý žiak a plnoletý od dovŕšenia 25 rokov veku 

(ďalej len „dospelá osoba“) prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so 

štúdiom na základnej umeleckej škole podľa druhu výučby na každý umelecký odbor, 

ktorý navštevuje. 

4. Zákonný zástupca neplnoletého žiaka prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov 

spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole, ak žiak bol započítaný do zberu 

údajov2 

a) v prípravnom štúdiu mesačne 7,00 €,  

b) v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní mesačne 10,00 €,  

c) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní mesačne 13,00 €. 

5. Plnoletý žiak započítaný do zberu údajov2 prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov 

a) so statusom študenta v skupinovom a v individuálnom vyučovaní mesačne 15,00 €, 

b) bez statusu študenta v skupinovom a v individuálnom vyučovaní mesačne 20,00 €. 

6. Príspevok uvedený v ods. 4 a 5 sa navyšuje o 100 % mesačne, ak žiak nebol započítaný 

do zberu údajov2. 

7. Dospelá osoba od dovŕšenia 25 rokov veku prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov 

spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole v skupinovom a v individuálnom 

vyučovaní mesačne 50,00 €.  

8. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka neuhrádza v prípadoch 

ustanovených zákonom1. 



9. Výška príspevku uvedeného v ods. 4 až 8 sa znižuje pre tretieho a ďalšieho 

súrodenca o 50 % mesačne. 

10. Príspevok podľa ods. 4 až 9 sa uhrádza v termíne ustanovenom riaditeľom školy.  

§ 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou centra 

voľného času (ďalej len „pravidelná záujmová činnosť“) prispieva zákonný zástupca 

neplnoletého dieťaťa, resp. plnoletá osoba formou príspevku na činnosť záujmového 

útvaru a formou finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy.   

2. Na pravidelnú záujmovú činnosť prispieva  

a) zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa mesačne 4 €, 

b) plnoletá osoba do 30 rokov veku mesačne 8 €, 

c) zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa s trvalým pobytom mimo územia mesta 

Dunajská Streda vo výške 1/12 rovnajúcej sa v príslušnom kalendárnom roku 

aktuálnej výške dotácie na dieťa centra voľného času spolu so sumou určenou v 

ods. 2 písm. a), a to v prípade, že sa obec podľa miesta trvalého bydliska 

neplnoletého dieťaťa zmluvne nedohodne s Mestom Dunajská Streda na 

financovaní záujmového vzdelávania, 

d) zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa s trvalým pobytom mimo územia mesta 

Dunajská Streda mesačne sumou vo výške rozdielu sumy určenej v ods. 2 písm. 

c) a sumou, ktorú obec podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa poskytne na 

záujmové vzdelávanie na príslušný kalendárny rok spolu so sumou uvedenou v 

ods.2 písm. a). 

3. Finančnými prostriedkami na prevádzku a mzdy pre deti do veku 15 rokov s trvalým 

pobytom v meste Dunajská Streda prispieva mesto Dunajská Streda zo svojho rozpočtu.  

4. Príspevok sa uhrádza polročne vopred, za I. školský polrok najneskôr do 31. októbra                  

a za II. školský polrok do 28. februára. 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času sa 

neuhrádza v prípade ustanovenom zákonom1. 

§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v zariadení školského 

stravovania 

 

1. V zariadení školského stravovania pri materských školách, ktorých zriaďovateľom je 

mesto Dunajská Streda, sa poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom materskej 

školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na výživové dávky podľa finančných pásiem odporúčaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a príspevku na 

úhradu režijných nákladov za poskytovanie stravy.  



2. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade o 4. 

finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR.  

3. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva okrem úhrady podľa ods. 2 aj na úhradu režijných 

nákladov za poskytovanie stravy mesačne sumou 10,00 €/ dieťa.   

4. Príspevok podľa odseku 3 sa neuhrádza v prípade ustanovenom zákonom1. 

5.  Finančný príspevok na nákup potravín v prípade detí v materskej škole s použitím 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením sa riadi podľa osobitného predpisu3,4.  

6. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie detí v materskej škole s 

použitím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa 

osobitného predpisu4.  

7. Finančný príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín s použitím dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu3,4 je nasledovný: 

8. Podrobnosti odhlásenia stravy určuje prevádzkový poriadok zariadenia školského 

stravovania. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť sumu v súlade ods. 2 za 

každý neodhlásený deň. Preplatky za neodobratú a včas odhlásenú stravu sa vracajú na 

základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.  

9. V prípade, že dieťa má na základe lekárskeho potvrdenia predpísané diétne stravovanie, 

ktorú zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť, mesto vyplatí zákonnému 

zástupcovi dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného 

predpisu4 na základe evidencie dochádzky dieťaťa v materskej škole.  

10. Príspevok na režijné náklady sa nevracia. 

11. Príspevok v zariadeniach školského stravovania pri materských školách sa uhrádza do 

10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

12. V zariadení školského stravovania sa môžu stravovať vlastní zamestnanci materskej 

školy, ktorého súčasťou je zariadenie školského stravovania. Finančný príspevok 

zamestnancov na stravovanie upravuje príslušná kolektívna zmluva.  

 

§ 7 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Skutočnosť, že dieťa/žiak už nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3, je zákonný zástupca/plnoletá osoba povinná 

písomne oznámiť mestu Dunajská Streda do ôsmich dní odo dňa, keď nastala táto 

skutočnosť. V prípade nesplnenia si povinnosti uvedenej podľa predchádzajúcej vety je 

zákonný zástupca/plnoletá osoba povinná uhradiť príspevok za obdobie, za ktoré 

príspevok nebol uhradený. 

 desiata obed  olovrant spolu 

v materskej škole  -- 0,55 € 0,45 € 1,00 € 



2. Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi 

zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu5 alebo ak v 

období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej 

môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 

školských zariadení, ktorá má za následok obmedzenie alebo prerušenie školy alebo 

školského zariadenia, zákonný zástupca uhrádza pomernú časť príspevku, v alikvotnej 

sume prepočítanej na počet dní v danom mesiaci, o čom rozhodne zriaďovateľ. 

3. Príspevky v školách a školách zariadeniach sú stanovené v tomto VZN, ak osobitné 

všeobecne záväzné nariadenie neustanovuje inak.     

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 

2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 24/2021 zo dňa 16. novembra 2021 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2022 zo dňa 11. januára 2022  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2022 zo dňa 21. apríla 2022. 

 

§ 9 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

V Dunajskej Strede, dňa ................. 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

 primátor mesta 

 

1 Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

2 Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov 

3Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

4 Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

5 § 24 ods. 1 a § 48 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


