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Malacky, dňa 15.12.2022 

 

Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN 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. Z92/2022 

 

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.  

- 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 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 (ďalej aj 

len „VZN č. 10/2019“). 

- Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. januára 2023 

- Návrhy riaditeľov škôl na zmenu výšky a spôsobu úhrady príspevkov v školách 

a školských zariadeniach prekonzultované s požiadavkami zriaďovateľa 

 

 

1.2. Stručný súhrn informácií: 

 

     Návrhom piatej zmeny VZN č. 10/2019 sa zvyšujú príspevky na čiastočnú úhradu 

nákladov a výdavkov nasledovne: 

 

 

Škola/školské 

zariadenie 

 

Dieťa/žiak Poplatky/mesiac  

– v súčasnosti 

Poplatky/mesiac  

– návrh VZN 

Bod v § 1 

návrhu VZN 

obsahujúci 

zmenu 

MŠ Dieťa do troch 

rokov 

280 € (v prípade 2 

a viac súčasne 

narodených detí za 

každé ďalšie dieťa 

180 €) 

 

bez zmeny - 

Dieťa nad tri 

roky 

30 € (príspevok 

mesta je vo výške 

250 €) 

40 € (príspevok 

mesta bude vo výške 

240 €) 

 

bod 1 

ZUŠ  

Hudobný 

odbor 

Prípravné 

štúdium  

 

10 € 15 € bod 2 

Základné 

štúdium I. a II. 

stupňa 

 

12 € 17 € 



Rozšírené 

štúdium 

 

13 € 20 € 

Štúdium pre 

dospelých do 

25 rokov 

 

18 € 27 € 

Štúdium pre 

dospelých nad 

25 rokov 

 

35 € 53 € 

ZUŠ 

Výtvarný 

odbor 

Prípravné 

štúdium  

 

9 € 16 € bod 2 

Základné 

štúdium I. a II. 

stupňa 

 

11 € 16 € 

Rozšírené 

štúdium 

 

12 € 20 € 

Štúdium pre 

dospelých do 

25 rokov 

 

16 € 24 € 

Štúdium pre 

dospelých nad 

25 rokov 

 

30 € 45 € 

ZUŠ  

Literárno – 

dramatický 

odbor 

Prípravné 

štúdium  

 

8 € 15 € bod 2 

Základné 

štúdium I. a II. 

stupňa 

 

10 € 15 € 

Rozšírené 

štúdium 

 

12 € 20 € 

Štúdium pre 

dospelých do 

25 rokov 

 

16 € 24 € 

Štúdium pre 

dospelých nad 

25 rokov 

 

25 € 38 € 

ZUŠ  

Tanečný 

odbor 

Prípravné 

štúdium  

 

9 € 15 € bod 2 

Základné 10 € 15 € 



štúdium I. a II. 

stupňa 

 

Štúdium pre 

dospelých do 

25 rokov 

 

16 € 24 € 

Štúdium pre 

dospelých nad 

25 rokov 

 

25 € 38 € 

ZUŠ Za každý ďalší 

odbor 

v individuálnej 

forme 

vyučovania – 

neplnoletý 

žiak 

 

24 € 30 € bod 3 

Za každý ďalší 

odbor 

v skupinovej 

forme 

vyučovania – 

neplnoletý 

žiak 

 

22 € 30 € 

ŠKD Dieťa ŠKD 

 

15 € 20 € bod 4 

CVČ Dieťa MŠ 10 €/5 € (dieťa 

z MA 

a prispievajúcej 

obce) 

 

18 €/9 € (dieťa 

z MA 

a prispievajúcej 

obce) 

 

bod 5 

 

 Žiak do 15 

rokov 

12-16 €/6-8 € (žiak 

z MA 

a prispievajúcej 

obce) 

22 €/11 € (žiak 

z MA 

a prispievajúcej 

obce) 

 

bod 6 

 Dieťa a žiak 

do 15 rokov – 

kurz 

 

12 € / bod 7 

 Žiak nad 15 

rokov 

(študent, 

dospelý) 

po predložení 

potvrdenia 

o návšteve školy 8 

€, 

bez predloženia 

potvrdenia 

o návšteve školy 13 

€ 

po predložení 

potvrdenia 

o návšteve školy 15 

€, 

bez predloženia 

potvrdenia 

o návšteve školy 25 

€ 

bod 9 



kurzy 4 – 13 € kurzy / 

 

 Jednorazové 

akcie CVČ 

v trvaní do 6 

hodín 

 

1 €/akcia bez zmeny -  

 Jednorazové 

akcie CVČ 

v trvaní nad 6 

hodín 

a prímestské 

tábory 

 

15 €/deň 20 €/deň bod 10 

Poplatok za kurz v CVČ sa v návrhu neuvádza z dôvodu, že CVČ už kurzy nebude 

organizovať. 

 

 

Stravník Jedlo Suma na jedno 

jedlo 

v súčasnosti 

 

Suma na jedno 

jedlo  

návrh VZN 

Bod v § 1 návrhu 

VZN obsahujúci 

zmenu 

Dieťa MŠ desiata 0,38 € 0,45 € bod 11 

obed 0,90 € 1,10 € 

olovrant 0,26 € 0,35 € 

príspevok na úhradu 

režijných nákladov 

0,30 € 0,30 € 

Spolu 1,84 € 

 

2,20 € 

Žiak ZŠ 

I. stupeň 

obed 1,21 € 1,50 € bod 12 

príspevok na úhradu 

režijných nákladov 

0,30 € 0,30 € 

Spolu 1,51 € 

 

1,80 € 

Žiak ZŠ 

II. stupeň 

obed 1,30 € 1,70 € 

príspevok na úhradu 

režijných nákladov 

0,30 € 0,30 € 

Spolu 1,60 € 

 

2,00 € 

Žiak ZŠ 

II. stupeň 

/športová 

trieda/ 

obed 1,30 € 2,00 € 

príspevok na úhradu 

režijných nákladov 

0,30 € 0,30 € 

Spolu 1,60 € 

 

2,30 € 

 

 Účinnosť všetkých zmien sa navrhuje od 1. januára 2023.  

 

Vzhľadom na piatu úpravu VZN navrhujeme spracovanie a zverejnenie úplného znenia VZN 

mesta Malacky č. 10/2019 v znení nasledujúcich VZN. 

 

 



 

1.3.    Dôvodová správa 

 

Navrhované zmeny príspevkov súvisia so stúpajúcimi prevádzkovými a mzdovými potrebami 

škôl a školských zariadení, pri príspevkoch na nákup potravín s rastúcimi cenami potravín.      

Konkrétne možno uviesť nárast cien energetických nákladov súvisiaci s energetickou krízou,  

vysoký rast cien tovarov a služieb spojený s energetickou krízou, ekonomický dopad 

pretrvávajúcej inflácie vo výške 15-20%, ale i zákonom predpísané zvýšenie tarifných platov 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, kde pri pedagogických  zamestnancoch 

navýšenie tarifných platov predstavuje od 1. 1. 2023 10% a  od 1. 9. 2023 12%.  

Zriaďovateľ školám a CVČ prispieva na prevádzku a mzdy sumou, ktorá prevyšuje 

príspevky vyrátané a poskytované štátom v podielových daniach podľa počtu žiakov 

a príslušných koeficientov. So zámerom zachovania kvalitatívnych štandardov škôl 

a školských zariadení v oblasti ich prevádzky, personálneho zabezpečenia a podmienok pre 

pobyt detí a žiakov však zriaďovateľ pristupuje po konzultácii s riaditeľmi i k návrhu 

zvýšenia príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov i dospelých žiakov.  

Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom prevažne zamestnaných rodičov. 

Nárast poplatku o 10 €/mesiac odráža z veľkej miery práve energetickú náročnosť prevádzky 

materskej školy - strava sa pripravuje trikrát denne a v priestoroch, kde sú malé deti, učia sa, 

hrajú sa i spia, je dôležité udržiavať tepelné štandardy. V materskej škole bola suma zvýšená 

naposledy pred rokom, od 1. januára 2022. Príspevky v ZUŠ sa nemenili od 1. januára 2018, 

v školských kluboch detí od 1. januára 2020 a v CVČ taktiež od 1. januára 2020 (okrem 

poplatku za akcie v trvaní jedného dňa – zmena bola od 1. 1. 2021).  

Dňa 16. 11. 2022 boli na web sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

zverejnené nové finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. januára 2023. Finančné pásma boli 

naposledy stanovené ministerstvom s účinnosťou od 1. 9. 2019 a hoci sa v školách mesta 

Malacky od 1. 1. 2022 využíva najvyššie, tretie pásmo, sumy na nákup potravín sú už na 

hranici únosnosti. V novom rozpise finančných pásiem je stanovených päť pásiem v novej 

výške. Finančné pásma A sú určené pre žiakov bežných tried, finančné pásma B pre žiakov 

športových tried a dospelých stravníkov. Pre žiakov športových tried a športových škôl je 

v normovaní prípustná tolerancia navýšenia energetickej a nutričnej hodnoty jedál o 20%. Na 

základe vyhodnotenia nákladov na nákup potravín všetky školy navrhli zriaďovateľovi 

zaradenie do druhého finančného pásma. Zriaďovateľ požiadavky akceptoval a zapracoval do 

návrhu VZN. Príspevok na režijné náklady 0,30 € za deň sa nemení. Príspevok na stravu 

a príspevok na režijné náklady sú tiež príspevkami na čiastočnú úhradu nákladov a je 

potrebné určiť ich všeobecne záväzným nariadením.  

 

 

1.4. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta: 

 

     Zvýšenie vlastných príjmov škôl a CVČ z dôvodu výberu zvýšených poplatkov od 1. 1. 

2023.  

     Vyššie výdavky zákonných zástupcov detí a žiakov a dospelých žiakov pri úhrade 

príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach od 1. 

1. 2023 – v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ  a v školských jedálňach 

 

 

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 

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

s účinnosťou od 1. 1. 2023 

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 15.12.2022 



 

Príloha k materiálu č. Z92/2022 

 

 

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 Z92/2022), 

 

 

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. 

 

 

3) splnomocňuje primátora mesta,  

 

aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 10/2019 o 

výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 

zariadeniach v znení VZN mesta Malacky č. 16/2020, VZN mesta Malacky č. 5/2021, VZN 

mesta Malacky č. 13/2021 a VZN mesta Malacky č. 2/2022 tak, ako to vyplýva zo zmien a 

doplnení vykonaných schváleným nariadením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky, dňa 15.12.2022 


