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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku  
na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach  

v znení neskorších VZN 
 

o školských obvodoch základných škôl 



 
Príloha k materiálu č. Z 45/2022 

 
 

Zhrnutie a návrh uznesení 
 
I. Zhrnutie 
 

1.1. Východisko:  
 

- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach 
určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Taktiež všeobecne záväzným 
nariadením určí podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku.  

- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 16/2020, Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 a Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 13/2021  (ďalej aj len „VZN č. 10/2019“). 

- Legislatívne zmeny, ktoré majú znižovať byrokratickú záťaž občanov.  
- Návrhy riaditeľov škôl na zmenu výšky a spôsobu úhrady príspevkov v školách 

a školských zariadeniach. 
- Solidarita a verejná podpora detí, žiakov a ich zákonných zástupcov - utečencov pred 

vojnovým konfliktom na Ukrajine. 
 
 

1.2. Stručný súhrn informácií: 
 

      Predkladaným  návrhom štvrtej zmeny VZN č. 10/2019 sa zvyšuje príspevok na režijné 
náklady v školských jedálňach v materskej škole a základných školách z 0,20 € na 0,30 € za 
deň, na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. Iné príspevky v školách sa nezvyšujú. 
      Zosúladenie s platným znením školského zákona je v častiach o neuhrádzaní príspevku 
zákonným zástupcom dieťaťa alebo dospelým žiakom. Ak je členom domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a písomne požiada riaditeľa školy o neuhrádzanie 
príspevku, príspevok neuhrádza. Úprava sa týka príspevkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD a CVČ. 
V prípade ZUŠ sa odpustenie vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.  
     Príspevok na režijné náklady v materskej škole nebude uhrádzať zákonný zástupca 
dieťaťa, ak je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
     Za dieťa, ktoré zo zdravotných dôvodov celý kalendárny mesiac nedochádza do školského 
klubu detí a zároveň sa z týchto dôvodov nezúčastňuje na školskom vyučovaní, sa príspevok 
na činnosť ŠKD v danom mesiaci nebude uhrádzať.  
     Prechodným ustanovením sa odpúšťajú neuhradené príspevky v školách a školských 
zariadeniach za mesiace február až jún 2022 za deti a žiakov z Ukrajiny so statusom odídenca. 
Odpustenie sa netýka príspevku na nákup potravín.   
     Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2022.  
 
 

1.3.    Dôvodová správa 
 

Navrhované zmeny smerujú k zosúladeniu VZN č. 10/2019 so zákonnou úpravou 
v častiach týkajúcich sa neuhrádzania príspevku v školách pre zákonných zástupcov alebo 



dospelých žiakov žijúcich v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Podľa 
nateraz platného znenia VZN č. 10/2019 môže zriaďovateľ rozhodnúť o znížení alebo 
odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to požiada a predloží doklad, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi. Školský zákon v aktuálnom znení reaguje na služby štátu verejnosti s 
cieľom znižovať byrokratickú záťaž občanov. Od 1. apríla 2022 občania nemusia dokladovať 
potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi. Orgány verejnej moci od tohto dátumu údaje 
overujú na portáli OverSi. Naďalej bude potrebné,  aby zákonný zástupca alebo plnoletý žiak 
o neuhrádzanie príspevku písomne požiadal. Keďže zriaďovateľ už nemá zákonom stanovenú 
kompetenciu rozhodovať, či bude príspevok odpustený alebo znížený, žiadateľ bude žiadosť  
predkladať riaditeľovi príslušnej školy/školského zariadenia a po overení poskytovania 
pomoci v hmotnej núdzi nebude žiadateľ príspevok uhrádzať. Táto zmena je zohľadnená 
v bodoch 1, 2, 3, 4. Pri príspevkoch v základnej umeleckej škole školský zákon určuje, že 
odpustenie príspevku sa vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru.  

Na základe podnetu riaditeľov ZŠ a zohľadnení obdobného ustanovenia VZN č. 10/2019 
platného pre materskú školu navrhujeme, aby za dieťa, ktoré zo zdravotných dôvodov celý 
kalendárny mesiac nedochádza do školského klubu detí, zákonný zástupca neuhrádzal 
príspevok v ŠKD. S podmienkou, že zároveň sa dieťa z týchto dôvodov nezúčastňuje celý 
kalendárny mesiac na školskom vyučovaní. Nový text je zaradený v bode 3.  

S ohľadom na nárast cien energií aj tovarov, používaných v školských jedálňach a návrh 
riaditeľov škôl a vedúcich školských jedální sa navrhuje zvýšiť poplatok za réžiu o 0,10 €. 
Išlo by o zvýšenie príspevku na úhradu režijných nákladov v MŠ a v ZŠ z 0,20 € na 0,30 € za 
každý deň, na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. Zmena je popísaná v bodoch 5 a 7.  

Vo VZN č. 10/2019 je v § 7 (Školská jedáleň pri základnej škole) ods. 3 stanovené, že 
zákonný zástupca žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného 
právneho predpisu, neuhrádza príspevok na režijné náklady. Navrhujeme takúto úľavu zaviesť 
aj v materskej škole. Doplnenie je v bode 6, ktorým sa vkladá nový odsek. Doterajšie odseky 
3 až 5 sa budú označovať 4 až 6.  

V návrhu VZN sa navrhuje vloženie nového paragrafu s názvom Prechodné ustanovenie. 
Ním v rámci pomoci a solidarity s rodinami z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnovým 
konfliktom, navrhujeme odpustiť uhradenie príspevkov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za odídencov - deti a žiakov v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ a 
režijného poplatku v ŠJ. A to za obdobie od ich zaradenia do školy/školského zariadenia do 
konca júna 2022.  Podľa školského zákona podmienky odpustenia príspevku určuje 
zriaďovateľ vo všeobecne záväznom nariadení. Navrhujeme uvedenú právomoc v tomto 
prípade využiť. Jedná sa o ukrajinské deti a žiakov z rodín, ktorým sa neposkytuje pomoc 
v hmotnej núdzi. Za deti a žiakov z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
sa príspevky neuhrádzajú v zmysle školského zákona.  Uvádzame vyčíslenie súm 
evidovaných školami, o ktorých odpustenie by išlo. Sumy uvedené pri režijných poplatkoch 
môžu byť po skončení júna aj nižšie, ak dieťa neodstravuje všetky júnové dni.  

 
MŠ: 30,00 € (1 dieťa) 
ŠKD pri ZŠ Dr. Dérera: 315,00 € (8 detí) 
ŠKD pri ZŠ Záhorácka: 225,00 € (5 detí) 
ŠKD pri ZŠ Štúrova: 90,00 € (2 deti) 
ZUŠ: 33,00 € (1 žiak) 
CVČ: 1189,00 € (35 žiakov)  
Režijné poplatky, MŠ: 32,40 € (4 deti) 
Režijné poplatky, ZŠ Dr. Dérera: 90,16 € (14 žiakov) 
Režijné poplatky, ZŠ Záhorácka: 42,00 € (8 žiakov) 
Režijné poplatky, ZŠ Štúrova: 0 €  
Spolu: 2046,56 € 



            
1.4. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta: 

 
     Zníženie vlastných príjmov škôl z dôvodu neuhrádzania príspevkov zákonnými 
zástupcami z domácností v hmotnej núdzi v zmysle ustanovení školského zákona. 
     Zníženie vlastných príjmov škôl vo výške cca 2046 € z dôvodu odpustenia príspevkov 
odídencom z Ukrajiny.  
     Zvýšenie vlastných príjmov škôl z dôvodu zvýšenia príspevku na režijné náklady o 0,10 € 
za deň, na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie.  
 
 

1.5. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií: 
      
      Alternatívne riešenia nenavrhujeme. 
      Zdroje informácií: 
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
Návrhy a podklady zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky  
 
 
      1.6. Splnomocňujúca norma, jej číslo a označenie: 
 
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
      1.7. Stanovisko právneho referátu k súladu návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
s právnym poriadkom Slovenskej republiky: 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.  
 
 
      1.8. Analýza súčasného stavu a zmien prijatých v návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia: 
 
Zmeny sú opísané v bode Dôvodová správa. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Malacky, dňa 23.06.2022 



 
Príloha k materiálu č. Z 45/2022 

 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
 
II. Návrh uznesení 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
1) berie na vedomie 

 
dôvodovú správu k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších 
VZN (materiál Z 45/2022), 

 
 

2)   schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN. 
 
 
 
 
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malacky, dňa 23.06.2022 
 


