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Dôvodová správa 

 
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 
12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. 
stupňa.  
Následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 
ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach 
o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných 
umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových 
školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 
školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného 
krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 
koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v 
období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.  
V nadväznosti na uvedené minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
podľa novelizovaného ust. § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Rozhodnutím zo dňa 26. marca 2020 o. i. mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách 
od 30. marca 2020 do odvolania a mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení od 30. 
marca 2020 do odvolania. 
 
Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s ustanoveniami 
školského zákona na základe VZN č. 1/2020 určuje výšku príspevkov  rodičov/ zákonných 
zástupcov na čiastočné úhrady výdavkov a nákladov v : 
- materskej škole,  
- základnej umeleckej škole, 
- školskom klube detí, 
- centre voľného času, 
- školských jedálňach materských a základných škôl. 
 
V súvislosti s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach školský zákon 
nestanovuje podmienky neuhrádzania vyššie uvedených príspevkov v čase prerušenia 
vyučovania v školách a školských zariadeniach, okrem neuhrádzania príspevkov 
v materských školách podľa § 28 ods. 7 písm. b) školského zákona. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na webovej stránke 
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/ nasledovné vyjadrenie vo veci určovania 
vyššie uvedených príspevkov :  

„Vzhľadom na kompetencie väčšinových zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, 
školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania, teda obcí a miest 
(príp. aj samosprávnych krajov – okrem materských škôl) vo veci určovania príspevkov: 

• na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
• na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách 
• na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
• na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a vo veci určenia 
• výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania (v 

školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni) ustanovené zákonom č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) nemôže ministerstvo školstva v tejto veci vydať 
žiadne usmernenie.** 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/


 

 

 
 

 

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov 
detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere pri vyberaní 
predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného hygienika 
SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s pandémiou 

spôsobenou koronavírusom COVID-19.“ 

Na základe uvedeného vyjadrenia predkladáme návrh Doplnku č. 1 k VZN / 2020, ktorým sa 
upravuje výška príspevkov v čase prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu 
mimoriadnej situácie na sumu 0,00 € v nasledovných školách a školských zariadeniach : 
materských školách, materských školách, ktoré sú súčasťou základných škôl, v školských 
kluboch detí pri základných školách, centre voľného času a v školských jedálňach pri 
materských školách a základných školách. 

Týmto návrhom však dôjde k odpusteniu alebo vráteniu príspevkov rodičom/ 
zákonným zástupcov, ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta, čím sa 
zasiahne do financovania príslušných škôl a školských zariadení a vznikne 
nasledovný výpadok príjmov : 

Príspevky podľa druhu škôl a školských zariadení 
zariadenie  schválený rozpočet            výpadok príjmov za 2 mesiace v € 
 
MŠ   104 000    30 000 
MŠ pri ZŠ    13 500              790 
ŠKD      56 520    12 900 
CVČ      16 710       3 080 
ŠJ ZŠ    304 198    25 870 
ŠJ MŠ      26 000      6 180 
 
Spolu:   553 928    78 820 
 
 
 

 

 
 

 

                   

                                                                                   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

NÁVRH 

 
 

Mesto Prievidza v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6,  § 116 ods. 6 a § 140 ods. 
9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov, a podľa § 6 ods.2  a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona č. 375/2018 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v  y d á v a   
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/ 
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej 
umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri 
materských školách, pri základných školách a základných školách s materskými školami 
 

 

Vydáva 

 

Doplnok č.1  
ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza 

č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

 
§ 1 

 

Pozmeňujúce ustanovenia 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach sa mení a dopĺňa nasledovne : 
 
A. § 9 príspevok na réžie za detského stravníka odsek 1 znie :  
     
   „ 1. Príspevok na réžie za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
        v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je za každý mesiac 
        určený jednotne, ak sa dieťa/ žiak aspoň jeden deň v danom mesiaci odstravoval, bez  
        nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie - tabuľka č.8.“ 
 
 
B.  za § 12 sa vkladá nový § 13 Osobitné ustanovenie, ktorý znie : 
 
„1. Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje výšku príspevkov v 
materských školách, v materských školách, ktoré sú súčasťou základných škôl, v školských 
kluboch detí pri základných školách, v centre voľného času a v školských jedálňach pri 
materských školách a základných školách stanovených týmto VZN na 0,00 eur v prípade, ak 
sa dieťa/ žiak v danom mesiaci nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu alebo sa 
nezúčastnil na stravovaní ani jeden deň v príslušnom mesiaci a dôvodom tejto neúčasti bolo 



 

 

 
 

 

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu a prevádzky z dôvodu mimoriadnej situácie 
spôsobenej nepredvídateľnými okolnosťami, na ktoré zriaďovateľ nemá vplyv. 
2. Výška príspevkov podľa bodu 1 neplatí v prípade, ak je rodič/ zákonný zástupca 
za predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole/ školskému zariadeniu, ktorého 
zriaďovateľom je mesto. 
3. Výška príspevkov podľa bodu 1 neplatí v prípade, že škola/ školské zariadenie 
zabezpečuje prevádzku formou „ home office“ a výchovno-vzdelávací proces dištančne.  
3. Vopred uhradené príspevky je možné z dôvodu uvedeného v bode 1 presunúť na 
nasledujúce obdobie dní školského vyučovania. 
4. Pri ukončení dochádzky dieťaťa/ žiaka do školy alebo školského zariadenia budú 
príspevky vysporiadané v zmysle platných ustanovení tohto VZN. 
5. Určenie výšky príspevkov podľa bodu 1 sa vzťahuje aj na mesiace apríl a máj roku 2020, 
kedy bol prerušený výchovno – vzdelávací proces a prevádzka v MŠ, ZŠ s MŠ, ŠKD, v ŠJ pri 
MŠ, ŠJ pri ZŠ a CVČ mesta Prievidza na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu 
výskytu pandémie COVID-19.“ 
 
 
 

C. §13 sa prečísluje na § 14 Záverečné ustanovenia, ktorý sa dopĺňa o body  6. – 9 .     
     v znení : 
 

„6. Na tomto Doplnku č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č. 
1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach sa uznieslo MsZ 
v Prievidzi dňa ................. 2020. 

 

     7. Návrh Doplnku č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č. 1/2020 o 
     určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu   
     výdavkov v školách a školských zariadeniach bol zverejnený na úradnej tabuli mesta  
     Prievidza a na webovom sídle mesta Prievidza od 18.06. 2020 do 03.07. 2020. 
 

     8. Doplnok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č. 1/2020 o určení  
     príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 
     výdavkov v školách a školských zariadeniach nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho  
     vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 
 

     9. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza  č. 1/2020 o určení 
     príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 
     výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení Doplnku č.1 bude prístupné na  
     Mestskom úrade v Prievidzi a na webovom sídle mesta Prievidza, www.prievidza.sk. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
                             JUDr. Katarína Macháčková 
                                       primátorka mesta 
 



 

 

 
 

 

 
Návrh uznesenia 

 
 
 

Mestská rada 
 

I. berie na vedomie: 
návrh Doplnku č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č. 1/2020 o 
určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú 
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, 
 

II. odporúča – neodporúča MsZ: 
Schváliť Doplnok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č. 1/2020 
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú 
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach. 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

I. berie na vedomie: 
návrh Doplnku č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č. 1/2020 o 
určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú 
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, 
 

II. schvaľuje-neschvaľuje: 
Doplnok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza  č. 1/2020 o určení 
príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 
výdavkov v školách a školských zariadeniach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


